Ekstremalna Droga Krzyżowa 2019 r.
Koluszkowsko – Brzezińska Ekstremalna Droga Krzyżowa już za nami i Kolejny Rekord.
Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpoczęła się w dniu 5 kwietnia o godzinie 21.00 mszą świętą w
kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach. Mszę Świętą koncelebrowali ks. Piotr Ciącio
oraz ks. Szczepan Zacha.
Podczas homilii, wierni mogli usłyszeć słowa, że uczestnictwo w Drodze Krzyżowej to zanurzenie się
w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To przybliżenie się do Jezusa i uczestnictwo w Jego męce.
Ksiądz Szczepan zwrócił jeszcze uwagę, że nie istotne jest czy uczestnikom uda się przejść
Ekstremalną Drogę Krzyżową, ale najważniejsze jest chęć bycia blisko Boga.
Po zakończonej mszy, uczestnicy ubrani w kamizelki odblaskowe, z pleckami i latarkami wyruszyli na
szlak. W tym roku do wyboru były dwie drogi – trasa Czerwona – im. Św. Jana Chrzciciela o długości
42 km, oraz trasa niebieska Matki Boskiej Częstochowskiej o długości 31 km. Zwieńczeniem trasy
był kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzezinach. Na końcu trasy wszystkich uczestników
witali młodzi Skauci Europy wynagradzając trud drogi kwiatami a później każdy mógł się
poczęstować gorącą herbatą i kawą oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez osoby ze
wspólnoty brzezińskiej.
Na trasę czerwoną wyruszyło 130 osób, a na niebieską 65 osób. Pierwsze osoby w kościele w
Brzezinach pojawiły się już po godzinie 5 rano. Przed siódmą pojawiły się pierwsze osoby z trasy
czerwonej.
Trasę czerwoną ukończyło 95 osób, natomiast trasę niebieską 55 osób. W sumie obie trasy ukończyło
155 osób. Jest to wynik lepszy od poprzednich lat.
Choć pogoda dopisała, to trasa nie była wcale łatwa. Podjęcie wyzwania i wyruszenie w drogę łączyło
się ze zmaganiami w postaci, bólu nóg, głodu, zmęczenia czy pragnienia snu , o czym również
wspominał w homilii ks. Szczepan. Jednakże wytrwanie w przeciwnościach dawało możliwość
zbliżenia się do Boga i spotkania go na szlaku. Cisza i samotność, jaka towarzyszyła uczestnikom
były dodatkową motywacją na otwarcie się na spotkanie z Najwyższym.
Uczestnicy tego niezwykłego przeżycia pragną podziękować przede wszystkim Leszkowi
Szymczykowi, dzięki któremu odbyła się już TRZECIA EDYCJA Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
Dziękują również księżom, którzy otworzyli kościoły na poszczególnych stacjach, aby można było
rozważać treści drogi krzyżowej.
Organizatorzy natomiast najserdeczniej dziękują drogim uczestnikom, którzy wybierając się na
Ekstremalną Drogę Krzyżową dali świadectwo, że można żyć Ekstremalnie dla Boga i podkreślają, że
miłość nie posiada żadnych ram, w które można ją włożyć. Taką miłością obdarzył nas Jezus. Jeśli
chcesz żyć Ekstremalnie dla Niego, to Ekstremalna Droga Krzyżowa już w przyszłym Roku.

