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Wspólnotą Braci, a następnie miał okazję rozmowy z o. Judem. Zwiedził też Sanktuarium, które obok 
kaplicy Matki Bożej składa się z wielkiej świątyni poświęconej Św. Teresie od Dzieciątka Jezus. 

Nasze transatlantyckie terytorium, przyciągające – szczególnie podczas europejskiej zimy – ciepłym kli-
matem, jest niewątpliwie, obok klasztoru w Usolu, tym ogniwem, które dla utrzymywania stale żywej 
więzi z resztą Prowincji potrzebuje większego włożonego w to wysiłku. Nie tylko z uwagi na geograficzny 
dystans, ale i na odmienny kontekst kulturowy, w jakim przychodzi pracować Braciom. To misja, której 
przyszłość zawierzamy Najświętszej Maryi Pannie z Góry Karmel, Gwieździe Mórz i Oceanów, pokona-
nych kiedyś przez karmelitańskich misjonarzy po to, byśmy mieli szansę kontynuowania ich Bożego 
dzieła.  

O. Karol Milewski 

 
 

  

Już wkrótce po raz 8 odbędzie się "Ekstremalna Droga Krzyżowa”, która powstała w środowisku 
krakowskiej Męskiej Strony Rzeczywistości z inspiracji ks. Jacka WIOSNY Stryczka (m. in. Szlachetna 
Paczka).  

EDK polega na odprawieniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej podczas nocnego przejścia wybranej 
trasy.  

EDK ma charakter indywidualny, biorące w niej udział osoby robią to na własną 
odpowiedzialność.  

W roku 2015 w Ekstremalnych Drogach Krzyżowych wzięło udział 11 tys. osób w Polsce i poza jej 
granicami. W tym roku po raz pierwszy Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszy z Poznania. 

Trasa karmelitańska Poznań - Zwola o dł 44 km  

1. Potwierdzenie rejestracji (wcześniej zgłoszenia przez stronę www) uczestników trasy do Zwoli 
k. Zaniemyśla od godz.17.00 18.03. Sanktuarium św. Józefa oo. Karmelitów na Wzgó-
rzu św. Wojciecha 
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2. START 18.03. po Mszy św. o godzinie 18.00.   
3. Opis trasy do klasztoru oo. Karmelitów w Zwoli k/Zaniemyśla, 44 km 
4. Na stronie Trasa karmelitańska można pobrać mapę i opis. Mapa (widok z satelity) szczegółowo 

pokazuje miejsce docelowe. 
5. Wyjście 19:00 - 19:30. 
6. O 23:30 wyjście grupy biegowej - błogosławieństwo Ojca Przeora na zakończenie czuwania 

w świątyni 
(spodziewana śr. prędkość 6,2 km/h; 7 godzin - na mecie ok. 6.00) 

7. Spodziewana liczba uczestników 100-200 osób 
8. Czas przejścia średnio 4,5 km/h = 10 godzin 
9. Pierwsi pielgrzymi dojdą do Zwoli ok. godz. 5.00 
10. Po drodze na 16 km i na 30kilometrze - patrole ratowników HOPR.ZHR.PL - otarcia, odciski.  
11. W razie poważnych sytuacji każdy ratuje się sam - tj. tel. 112. Ale podamy telefon kontaktowy, 

który będzie skomunikowany z patrolami. 

META: Zwola.  

Prośba Ojców gospodarzy o zabezpieczenie medyczne na miejscu miejsca dojścia indywidualnych piel-
grzymów 

1. Zabezpieczenie medyczne na mecie w godz 5.00 - 9.00  
2. Program: dojście - odprawienie ostatniej stacji DK. 
3. Możliwość ogrzania się - ciepła herbata. 
4. Możliwość adoracji, spowiedzi.  
5. Godz. 7. Msza św. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


