
Kedves                        ! 
 
Járd végig a teremtésvédelem keresztútját! Olvasd el 
az egyes állomásokhoz tartozó rövid szöveget, és 
kicsit gondolkozz el a kérdéseken! Időzz el egy-egy 
állomásnál, s csak aztán menj tovább! Amelyik 
állomásnál úgy érzed, hogy azzal a kérdéssel dolgod 
van még, vagy valamiért megérint, ott tegyél egy 
követ a földről a (levél vagy téglalap alakú) 
bambusztálba! Akár írhatsz vagy rajzolhatsz is egy 
jelet vagy szimbólumot a kőre. A keresztút elején és a 
végén mondd el az itt található imát, és egy-egy 
Miatyánkot! 
 
Mindenható Isten, te az egész világmindenségben, de 
legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd 
szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. 
Irányítsd figyelmemet nehéz sorsú embertársaim felé, 
akiket gyakran kidobhatónak, kiselejtezhetőnek 
ítélek!  
Add, hogy észrevegyem azokat, akik megalázó 
nyomorban tengődnek, s elismerjem minden ember 
egyenlő méltóságát és jogát az élethez! Ajándékozz 
meg könyörületes szívvel, mely szeretettel fordul az 
elvándorlók, szegények, nélkülözők és szenvedők felé!  
Segíts kilépnem önmagamból a másik felé, hogy 
törődjek a teremtett világgal, s így elkerülhető legyen 
annak szenvedése és pusztulása, ami körülvesz! 
Ébreszd fel lelkiismeretemet, hogy felelősséggel 
tekintsek a nálam szegényebbek és a jövő nemzedéke 
felé!  
Segíts, hogy áttérjek a fogyasztásról az 
áldozathozatalra, a mohóságról a nagylelkűségre, a 
pazarlásról javaim másokkal való megosztására, 
hogy megtanuljak átlépni abból, amit én akarok, 
abba, amire a teremtett világának szüksége van!  
Taníts a szabadon és tudatosan megélt 
mértéktartásra, és hogy ne azt keressem, hogy mim 
nincs, hanem hálás legyek azért, amim van! 
És köszönöm, hogy minden nap velem vagy, 
megajándékozol szereteteddel, és mindazzal, amihez 
az életemhez szükségem van! Amen.  

Kedves                        ! 
 
Járd végig a teremtésvédelem keresztútját! Olvasd el 
az egyes állomásokhoz tartozó rövid szöveget, és 
kicsit gondolkozz el a kérdéseken! Időzz el egy-egy 
állomásnál, s csak aztán menj tovább! Amelyik 
állomásnál úgy érzed, hogy azzal a kérdéssel dolgod 
van még, vagy valamiért megérint, ott tegyél egy 
követ a földről a (levél vagy téglalap alakú) 
bambusztálba! Akár írhatsz vagy rajzolhatsz is egy 
jelet vagy szimbólumot a kőre. A keresztút elején és a 
végén mondd el az itt található imát, és egy-egy 
Miatyánkot! 
 
Mindenható Isten, te az egész világmindenségben, de 
legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd 
szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. 
Irányítsd figyelmemet nehéz sorsú embertársaim felé, 
akiket gyakran kidobhatónak, kiselejtezhetőnek 
ítélek!  
Add, hogy észrevegyem azokat, akik megalázó 
nyomorban tengődnek, s elismerjem minden ember 
egyenlő méltóságát és jogát az élethez! Ajándékozz 
meg könyörületes szívvel, mely szeretettel fordul az 
elvándorlók, szegények, nélkülözők és szenvedők felé!  
Segíts kilépnem önmagamból a másik felé, hogy 
törődjek a teremtett világgal, s így elkerülhető legyen 
annak szenvedése és pusztulása, ami körülvesz! 
Ébreszd fel lelkiismeretemet, hogy felelősséggel 
tekintsek a nálam szegényebbek és a jövő nemzedéke 
felé!  
Segíts, hogy áttérjek a fogyasztásról az 
áldozathozatalra, a mohóságról a nagylelkűségre, a 
pazarlásról javaim másokkal való megosztására, 
hogy megtanuljak átlépni abból, amit én akarok, 
abba, amire a teremtett világának szüksége van!  
Taníts a szabadon és tudatosan megélt 
mértéktartásra, és hogy ne azt keressem, hogy mim 
nincs, hanem hálás legyek azért, amim van! 
És köszönöm, hogy minden nap velem vagy, 
megajándékozol szereteteddel, és mindazzal, amihez 
az életemhez szükségem van! Amen.  

Kedves                        ! 
 
Járd végig a teremtésvédelem keresztútját! Olvasd el 
az egyes állomásokhoz tartozó rövid szöveget, és 
kicsit gondolkozz el a kérdéseken! Időzz el egy-egy 
állomásnál, s csak aztán menj tovább! Amelyik 
állomásnál úgy érzed, hogy azzal a kérdéssel dolgod 
van még, vagy valamiért megérint, ott tegyél egy 
követ a földről a (levél vagy téglalap alakú) 
bambusztálba! Akár írhatsz vagy rajzolhatsz is egy 
jelet vagy szimbólumot a kőre. A keresztút elején és a 
végén mondd el az itt található imát, és egy-egy 
Miatyánkot! 
 
Mindenható Isten, te az egész világmindenségben, de 
legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd 
szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. 
Irányítsd figyelmemet nehéz sorsú embertársaim felé, 
akiket gyakran kidobhatónak, kiselejtezhetőnek 
ítélek!  
Add, hogy észrevegyem azokat, akik megalázó 
nyomorban tengődnek, s elismerjem minden ember 
egyenlő méltóságát és jogát az élethez! Ajándékozz 
meg könyörületes szívvel, mely szeretettel fordul az 
elvándorlók, szegények, nélkülözők és szenvedők felé!  
Segíts kilépnem önmagamból a másik felé, hogy 
törődjek a teremtett világgal, s így elkerülhető legyen 
annak szenvedése és pusztulása, ami körülvesz! 
Ébreszd fel lelkiismeretemet, hogy felelősséggel 
tekintsek a nálam szegényebbek és a jövő nemzedéke 
felé!  
Segíts, hogy áttérjek a fogyasztásról az 
áldozathozatalra, a mohóságról a nagylelkűségre, a 
pazarlásról javaim másokkal való megosztására, 
hogy megtanuljak átlépni abból, amit én akarok, 
abba, amire a teremtett világának szüksége van!  
Taníts a szabadon és tudatosan megélt 
mértéktartásra, és hogy ne azt keressem, hogy mim 
nincs, hanem hálás legyek azért, amim van! 
És köszönöm, hogy minden nap velem vagy, 
megajándékozol szereteteddel, és mindazzal, amihez 
az életemhez szükségem van! Amen.  


