Kedves Testvérek!!

!

Az idei, 2014-es évi Városi Keresztút alaptémája a család.!
Ebből adódóan kérésünk a következő:!
1. az elmélkedéseket, a keresztút stációja és a család (férj és feleség, szülő és gyermek)
témájának szempontjából fogalmazzátok meg. Az elmélkedés mellé néhány szóban,
imádság formájában fogalmazzátok meg közösség sajátos karizmájának, illetve jellegének
megfelelő kérést is (a megszólított a mennyei Atya, Jézus Krisztus által, a Szentlélekben).!

!

A keresztút szerkezete a következő:!
Bevezető ének!
Bevezető gondolatok a Múzeum épületének bejáratánál (Dr. Varga Lajos) és az Apostoli
hitvallás elmondása!
Ének a stáció/k előtt!
Moderátor: bemondja a stáció témáját. Az Imádunk téged... verset a baptista lelkész
olvassa.!
A református és az evangélikus lelkészek olvassák fel az ószövetségi és újszövetségi
idézeteket!
Közösség elmélkedése és imája!
Moderátor: Miatyánk, vagy Üdvöz légy, Mária... Könyörülj rajtunk...!
Ének a következő stáció előtt... stb!

!

Az elmélkedés leheteőleg ne legyen könyvből kimásolt szöveg, hanem az adott közösség
által, a maguk nemes egyszerűségében megfogalmazott gondolatok, az adott témákról
(max. A4 ív papír felének terjedelmében, a 3-4 soros imával együtt).!
Az egyes stációknál a következő közösségek elmélkednek:!

!

1. Az Irgalmasrendi Kórház ajtajában a kórházi szolgálat tagjai!
2. A kórház-kápolna ajtajában a Görögkatolikus közösség tagjai!
3. Főtéri romkertnél a Vác-Felsővárosi Katolikus Plébánia!
4. A Szt. Hedvig szobornál a Deákvári Katolikus Plébánia közössége!
5. A Szentháromság téren a Kisváci Református Gyülekezet!
6. A Piarista Gimnázium sarkán a Piarista-templom közössége!
7. Az AVKF sarkánál a 192. és a 811. cserkészcsapatok!
8. Az Althann Háznál a Baptista Gyülekezet tagjai!
9. A Géza király téren a Barátok-templomának közössége!
10. Az idősek otthona előtt az Evangélikus Gyülekezet tagjai!
11. A Millenniumi kútnál a Férfiszövetség!
12. Az első oszlop-kápolnánál a székesegyházi közösség tagjai!
13. A szabadtéri oltárnál a Kalász Csoport közössége!
14. A kegytemtplom bejáratánál a Hétkápolna közösségének tagjai!
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A záró gondolatokat és az áldást Dr Beer Miklós megyés püspök adja a lelkészség
kertjében.!

!
Tisztelettel!
!

Sztankó Attila!

