Mindannyiunk kersztútja
(Papp Tamás)
Pap:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

Hívek:

Ámen.

Bevezetés

Uram, Jézus Krisztus! Te szabad akarattal jártad a keresztutat, hogy engem üdvözíts.
Követni akarom szenvedésed útját, mély áhitattal elmélkedve szenvedésed titkain.
Világosítsd meg életem útjait, hogy kínszenvedésed által kiérdemelt megváltásodat
egyre jobban megértsem. Gyújtsd lángra szívemben az irántad való szeretetet, és
erősítsd akaratomat, hogy szenvedésed útja az én életem szenvedéseiben is
felragyogjon. Kereszted tövénél mindent csak tőled várok: bocsánatot és erőt
mindennapi életemhez. Add, hogy elnyejem mindazokat a kegyelmeket és búcsúkat,
amelyeket Anyaszentegyházunk a keresztút elvégzéséért fölkínál.

Ámen.
(Pannonhalmi keresztút)

I. Jézust halálra ítélik
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus és melyikünk Jézus?
Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék
családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi
jogom nem lenne, ha nem kaptam volna tőled, akár a házasság szentségében, a szülői
tisztségben vagy a gyermek jogán. De ezt nem hatalmaskodó uralkodásra, ítélkezésre,
zsarolásra kaptam, hanem a szeretet féltő, gondoskodó, a másikkal törődő
irgalmasságára. Szeretteim felemelésére és nem lesújtására. S ha Jézusom, én
vagyok, akit a család ítélete sújt, add, hogy a te türelmeddel viseljem. Ne vágjak
vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem a tőled tanult alázattal fogadjam,
érted és értük. Könyörülj rajtunk, Uram és családjainkon!
(Családok keresztútja)

Pap:
Hívek:

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk! /Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedô
lelkeken!/

II. Jézus vállára veszi a keresztet
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk, most azokért imádkozunk, akik önként magukra veszik a keresztet, hogy
Téged kövessenek: az édesapákért, édesanyákért, akik vállalják a gyermekáldást és a
vele járó gondot, áldozatot, de azokért is, akik a Te országodért lemondanak a
házaséletről. Add, hogy minél többen megértsék: csak az lehet tanítványod, aki
mindennap felveszi keresztjét. Jézus, növeld hitünket és adj kitartó hűséget!
(Feszty Masa keresztútja)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

III. Jézus először esik el a kereszttel
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Meg se mozdul a levegő. Akik még reggel a tűznél ültek, elszéledtek. Péter már
valahol tengődik. Tagadásán a tűző napfény reszket. Kiéhezett hull a vad bazaltra
utolsó útján megtörten az Ember. Vérrel patakzó testét ölbe kapja a kemény kő s
tetézi gyötrelemmel. Esem én is, de csak a bűn torkába. Kóválygó fejem tisztán látni
kába és szememen a sűrű, vak hályog. Kövülten állok, mint a sóbálványok. Falábam
sincs, és mégis csetlek-botlok. Köröttem szakadékok, égő poklok.
(Tűz Tamás keresztútja)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

IV. Jézus édesanyjával találkozik
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Mennyei Atyánk! Nézd a fájdalomtól összetört, általad oly nagyon szeretett, mindkét
szívet. Légy irgalmas azokhoz a papokhoz, akiknek üldözéseket és rágalmakat kell
szenvedniük. Irgalmadba ajánljuk a Szentatyát, a bíborosokat, érsekeket, püspököket
és az egész papságot. Isteni Megváltónk! Szeretetedért, amellyel Édesanyáddal
találkoztál, légy a szegény, félreértett papoknak vigasza és ereje lelki gyötrelmükben.
Szentlélek Úristen, az igazságosság lelke! Szolgáltass igazságot minden megvetett,
kigúnyolt, üldözött és megrágalmazott papnak. Bírd hallgatásra ellenségeiket!
(Keresztút a papokért)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

V. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Ez a családapák állomása. Ez az állomás az apák áldozatának megszentelése. Itt
megérthetjük az édesapák kereszthordozását is. A családjáért dolgozó apák szeretete
és felelőssége Isten szemében is nagy jelentőségű. Hiszen a teremtő Atya, saját
gondoskodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradtságát és örömét szenteli
meg, ha nemcsak családjáért teszi, hanem Jézusért is. Cirenei Simon fiai a Szentírás
szerint követték apjukat a Krisztus-követésben. Ez a nagy titka ennek az állomásnak,
amelyet először még a Cirenei sem értett meg, ezért vonakodott a kereszttől. Csak
akkor kívánhatja egy szülő gyermekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár
Krisztus nyomában. Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha gyermekei
legdrágább kincsével és jövőjüknek legfontosabb mozzanatával is törődik a
gyermekei lelkével és az örök üdvösségével. Ettől a kereszttől nem szabad
vonakodniuk.
(Családok keresztútja)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Ó, Uram, milyen erős és gyöngéd a Te szíved. Királyi lélek, mindenkinél nemesebb,
teljesen szabad. Te vagy egyedül szabad köztünk az élet és a szenvedés rabszolgái
között. Ó, tégy szabaddá engem is! Ha szenvedés ér, és én vakká, érdektelenné
válnék a körülöttem lévőkkel szemben, tartsd látásomat tisztán és szívemet önzéstől
mentesen. Mert épp a szenvedő esik könnyen ilyen hibába. Segíts, hogy ne mindig
magamra gondoljak. Ne váljak követelővé, ne legyek terhére másoknak, ne rontsam
el örömüket, mert nekem rossz kedvem van. Vegyem észre a szeretet legkisebb
szolgálatát is, becsüljem azt meg, és legyek hálás érte. Taníts meg, hogy mások életén
elgondolkozzam, őket megértsem. Mutasd meg, hogy egy jó szóval hogyan nyújtsak
vigasztalást, hogyan erősítsem és segítsem őket.
(Romano Guardini keresztútja)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk, második elesésed arra emlékeztet, hogy bűneink súlya sokkal inkább lehúz,
mint a kereszt terhe. Irgalmazz azoknak, akik visszaesnek a bűnbe; segítsd azokat,
akiket a lelki fájdalom ver le. Add, hogy az elesettek ne mondjanak le végleg a
reményről, hanem kegyelmed erejében felálljanak, és Veled tovább vigyék
keresztjüket.
(Feszty Masa keresztútja)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

VIII. Jézus szól a síró asszonyokhoz
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadat, amint szenvedése ellenére is a síró
asszonyokat vigasztalja. Légy irgalmas minden lelkigondozóhoz és paphoz, akiknek
ma oly sokszor nehéz a sorsuk. Isteni Megváltónk! Szereteted által, amellyel az
asszonyokat vigasztaltad, adj a papok szívébe mély megértést, együttérzést és segítő
szeretetet azok iránt, akiket kételyek és súlyos lelki szenvedések kínoznak. Szentlélek
Úristen, a vigasztalás Lelke! Add kegyelmedet papjainknak, hogy megtalálják az
elveszettet, megerősítsék a gyengét és esendőt. Add, hogy papjaink szüntelen
szeretetedben éljenek, hogy mindenki számára vigasztalók és segítők legyenek.
(Kersztút a papokért)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

"Mint a bárány, amelyet leölésre visznek, és mint a juh, mely nyírója előtt elnémul,
nem nyitotta ki száját." (Apcsel. 8, 32.) Uram, Jézus Krisztus! Isten türelmes
Báránya! Hiszem, hogy az én bűneim súlya is lenyomott a földre. Azok a bűnök,
amelyekbe oly könnyedén visszaesek újból és újból. Azok a bűnök, amelyekre nem is
gondolok már. Kérlek, add meg ezen elesésedért, hogybeismerjek minden bűnt, és a
legkisebbet se vegyem könnyelműen!
(Pannonhalmi keresztút)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

X. Jézust megfosztják ruháitól
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

A Golgota kimagaslik a tömegből, s ott állsz rajta, Jézusom, kifosztottan, egyedül,
dermesztő magányosságban. Barátaid elmaradoztak, anyádat, Veronikát, Jánost hiába
keresi a távoli tömegben szemed. Hóhérok, vadállatok vesznek körül s ôk még
fájóbbá teszik magányosságodat. Uram, lelkemen úgy fáj néha magányosságom.
Olyan jó lenne, ha valaki meghallgatna, meg tudna érteni. ha valakivel föl tudna
oldódni egyedülvalóságom. De éppen a szenvedés, a fáradtság, a kimerültség órái a
legmagányosabbak. A te elhagyatottságod szentelje meg, s tegye értékessé azokat az
órákat, amikor fáj a magány.

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

(Kollár Ferenc keresztútja)

XI. Jézust a kersztre szegezik
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Ó, Uram, bocsáss meg nekem bűnösnek! Én vagyok oka gyötrelmednek!
Szenvedésed értem ne legyen hiábavaló. Isteni erőd és türelmed keljen életre bennem.
Mindenki számára eljön az óra, amikor semmit nem tehet, fájdalmát nem enyhítheti,
baján nem segíthet. Főképp az utolsó betegségben lesz így, amikor felismerjük, hogy
az orvos nem tehet már semmit, közeledik a vég. Akkor mindenki oda van szegezve,
mint Jézus, és nem segíthet magán. Csak egyet tehet: egész szívével, akaratával
Istenre hagyatkozni, az Atya akaratát elfogadva hozzásimulni, és csöndben kitartani,
teljesen és tökéletesen. Őrá bízva magát. Uram, ha eljön ez az óra életemben, akkor
velem vagy, tudom. Kereszted ereje lesz akkor bennem és ez erőt ad nekem.
(Romano Guardini keresztútja)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

XII. Jézus meghal a kereszten
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk, légy irgalmas azokhoz, akik az elhagyatottságban és reménytelenségben
Veled együtt kiáltanak: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem!” Irgalmazz
az öngyilkosoknak és gyilkosoknak, akik nem értették meg, hogy az élet és a halál
Ura egyedül Te vagy! Add, hogy hinni tudjunk emberszeretetedben, és így a halál ne
legyen számunkra semmibe zuhanás, hanem találkozás Veled, aki kimondhatatlan
örömet ígértél azoknak, akik kitartanak Melletted. Add, hogy soha, semmi el ne
szakítson Tőled!

(Miatyánk…, Üdvözlégy…)

(Feszty Masa keresztútja)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

XIII. Jézus tesét leveszik a keresztről
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Uram, ez a válasz a keserű kérdésre: Minek a szenvedés? Miért kell szenvednünk,
mikor bennünk minden boldogság után eped? Miért kell meghalni, elmenni, mikor
még nem éltük végig az életet? Miért kell odaadnunk, kik oly drágák nekünk? Az
emberi bölcsesség csődöt mond itt. Csak a keresztben van a válasz: „A mag
terméketlen marad, míg meg nem hal a földben.” Minden szenvedésünk, áldozatunk
és a halálunk mennyi vetés! Ha egyesülünk Isten akaratával, gazdagabb élet támad
belőle, magunk és mások számára egyaránt. Ezt akarom hinni, ebben akarok bízni, és
Istenbe kapcsolódni, hogy életem, szenvedésem és halálom örök gyümölcsöt
teremjen.
(Romano Guardini keresztútja)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

XIV. Jézus testét a sírba helyezik
Pap:

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Hívek:

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Ó Uram, ez a jó hír, amit mindnyájunk számára hoztál: hogy Nagypéntek után Húsvét
következik. Hogy minden szenvedésből áldás forrásozik, és maga a halál új életnek a
csírája azok számára, akik Benned hisznek. Taníts, hogy megértsem ezt. Váljék ez
meggyőződésemmé sötét óráimban. Akkor megtapasztalom, hogy a szenvedést
nemcsak elviselni, legyőzni is lehet. Akkor bátran szembenézek vele és átélem majd,
hogy minden vitézül átküzdött nehéz óra erősebbé teszi lelkemet, minden sötét
éjszaka után Húsvét hajnala fénylik. És aki Veled él és Veled szenved, annak minden
keserűség közepette része lesz a Te békédben.
(Romano Guardini keresztútja)

Pap:

Könyörülj rajtunk, Urunk!

Hívek:

Könyörülj rajtunk!

Befejezés
Uram, Jézus Krisztus! Hálatelten térdelek előtted, mert amíg szent keresztutadat
jártam,

megnyitottad

lelkemet,

megmutattad

szeretetedet

irántam,

és

újra

felgyújtottad lelkemben az istenszeretet lángját. Részesítettél abban, hogy
betekinthessek a legnagyobb szeretet titkaiba. Hálás vagyok ezért. Add, hogy minden
erőmmel téged szolgáljalak, és hozzád hű maradjak, el ne feledjem, amit ajkam
mondott és szívem érzett keresztutadon.

Ámen.
(Pannonhalmi keresztút)

Pap:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

Hívek:

Ámen.

