
        Bydlin, 21.09.2020 r.  

 

      Proboszczowie dekanatów: 

     - NMP Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu, 

     - Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, 

     - Św. Jana Chrzciciela w Pilicy, 

     - Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie, 

     - Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej, 

     - Św. Katarzyny w Wolbromiu, 

     - Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu 

 

Szczęść Boże,  

Zwracam się z wielką prośbą, do księży proboszczów, o odczytanie na niedzielnych 

Mszach Świętych, krótkiego ogłoszenia dotyczącego organizacji w Parafii Bydlin - 

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Jest to wydarzenie, które odbywa się cyklicznie w okresie 

Wielkiego Postu, a rejon Bydlin wchodzi w skład krajowego organizatora EDK. Z uwagi  

na pandemię termin tegorocznej edycji został przeniesiony z okresu wiosennego na jesienny.  

Proszę o pomoc, w dotarciu do chętnych w uczestnictwie, bo zdajemy sobie sprawę, 

że w ostatnim okresie czasu wielu ludzi odeszło „od Kościoła”, a być może ten rodzaj 

duchowości będzie jedną z metod „głoszenia ewangelii” dla młodych.  

Rozpoczynamy od Mszy Świętej w parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie w dniu  

2 października 2020 o godz. 19.30. 

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej naszej parafii 

(www.parafia.bydlin.pl) lub na stronie organizatora krajowego EDK (www.edk.org.pl) 

Informacja dostępna również na stronie diecezji sosnowieckiej. 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu. 

 

       Z wyrazami szacunku i podziękowaniem:

         

Koordynator 

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej  

Rejon Bydlin 

 

Jarosław Paś 

733 700 801 

Ps. Treść ogłoszenia na drugiej stronie 

http://parafia.bydlin.pl/edk/
https://www.edk.org.pl/trasa-edk-3293
http://diecezja.sosnowiec.pl/news/bydlin:-ekstremalna-droga-krzyzowa-zapowiedz-4214


 

 

 

OGŁOSZENIE !!! 

 

 Organizatorzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z parafii św. Małgorzaty  

w Bydlinie informują, że w dniu 2 października 2020 roku (Piątek) odbędzie się 

kolejna edycja EDK, tym razem pod hasłem „Droga Przebaczenia – Od zranienia do 

uzdrowienia”  

 Dla uczestników są przygotowane dwie trasy, które rozpoczynają się  

w Bydlinie i kończą w Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach: 

1. Św. Jana Chrzciciela - 30 km; 

2. Św. Charbela - 40 km. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 19.30 od Mszy Świętej, po 

której każdy z uczestników wyruszy w swoją indywidualną, nocną Ekstremalną Drogę 

Krzyżową, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i dystans społeczny związany  

z pandemią. 

 

Informacje o zapisach można znaleźć na stronie internetowej parafii Bydlin lub na stronie 

krajowego organizatora Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. 

 

 

          Z pozdrowieniami 

Organizatorzy EDK 

Rejon Bydlin 

 

733 700 801 
 

http://parafia.bydlin.pl/edk/
https://www.edk.org.pl/trasa-edk-3293

