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Ünnepi program
2010, június hó 3, csütörtök. / 6. Zarándokállomás /
este 6 óra

Zarándokút az ősi Gercse templomhoz. Áhitat és ünnepi köszöntő az ősi
kápolnában / Gáncs Péter, Fodor Viktor, Seidl Ágoston, tanulók /
Találkozás: 64 busz, Községháza megálló, ¼ 6 /

2010, június hó 4, péntek / II. ker. Pesthidegkút, Evangélikus templom, Ördögárok u.8 /
du.1/2 3

du. ½ 4

este 7
este 8

Teljes liturgiájú, ünnepi ökumenikus istentisztelet
Ugyanazon Istennel, a teljesen új körülmények között / Magassyné Urbán
Margit, Páll László, Jerabek-Cserepes Csilla, Dr. Széchey Béla József /
Áldott kenyér szétosztása
A világnap, a teremtési ünnep megnyitása
Háziasszony: Pigler Katalin
Ünnepi köszöntő: Láng Zsolt polgármester névben Skublicsné Manninger
Alexandra
Környezetbarát életstílus-fenntartható társadalom / Mangasi Sihombing /
Gondolatok a fenntartható társadalom kialakításáról országunkban és
Európa egészén / Antal Györgyné /
Mit várhatunk a jövendő értelmiségétől / Körmendy Petra, Dr.Gulyás
Pálné /
A Nobel-díjas Al Gore / Ürge-Vorsatz Diana, Fodor Viktor /
Egy csepp emberség, felelős társadalom / Lengyel Anna /
Lehet-e, szabad-e 2050-re tekintő életvitelt és megőrző társadalmat
kívánni? Nyílt beszélgető fórum a holnapjainkról. Egy pohár bor a tömeg
közlekedés nagyobb használata érdekében.

2010, június hó 5, szombat / Pesthidegkút, 64-es busz, Községháza megálló, Községháza
utca 110
reggel 1/2 10 A 7. zarándokállomás.A teremtett világ tevékenységének a megszentelése
/ Réz-Nagy Zoltán /
de. ½ 11
Mit szabad és mit lehet kérni a diákoktól a teremtés gondozásakor
/ Ürge-Vorsatz Diana és munkaközösség /
déli ½ 12
A Rio de Janeiro-i gondolat: AGENDA 21, Mire hajlandók a társegyházak és az iskolák a környezetvédelem érdekében? / Gerőcs Irén /
déli 1
Határozati javaslat előterjesztése / Dobó György /
déli ½ 2
JUSTICE, PEACE AND INTEGRITY OF CRÉATION / Kézdy Péter,
Pelikán András és diákjaik /
déli 2

Úti áldás a zarándokokra / Széchey Béla József /

Határozati javaslatok
1/ Hálaadással a Teremtést végrehajtó Krisztusnak, a testté lett Igének, megköszönjük,
hogy D.Szebik Imre és Dr.Várszegi Asztrik főapát védnökségével és személyes jelenlétével elindulhatott a Környezetvédelmi Világnap - a Teremtés Ünnepe elnevezésű új egyházi szolgálat. Megfelelő alázattal tudomásul véve, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége hozta létre a kozmikus lét egésze megőrzését szolgáló alkalmat, fontos, hogy az Ige
és az Eucharisztia jelenlétével, mindenkor megszenteljük azt, most a XX. alkalommal is.
Mintegy örömmel elfogadva az új területen is életképes egyházi szolgálatot.
2/ Sajátos szolgálatunk érdemi kapcsolódást jelent a valamivel korábban megjelent az
Egyházak Világtanácsa által kezdeményezett zsinati folyamathoz. Változatlanul vállaljuk, hogy az Igazságosság, Béke és a Teremtés Épségének megőrzése szoros egységet képez. Az egyéni kegyesség mellett a Krisztus-hívők kiemelt jelentőségűnek kezelik a fenntartható társadalom ügyét és az ezt megvalósítani köteles országos, európai és világméretű kormányzás jól megválasztott intézménye kérdését, mint felelősségi körükbe tartozó feladatot.
3/ Az átfogó szemlélet helyességének ellenőrzésére részt kívánunk venni a Rio de Janeiro-i kezdeményezésű AGENDA 21 munkában. A mindenkori eredmények és programok
ellenőrzésével áttekinthető képet kapunk az egyének, intézmények, az Egyház környezeti-teremtésvédelmi állapotáról és tevékenységéről.
4/ A mindenkori valósághoz kapcsolódva és igazodva ahhoz is, ügyelünk arra, hogy a
környezeti már-már rajongásba torkoló életvitel-igények valamint a harácsoló társadalomkép helyességét védelmező vulgár-liberalizmus között hiteltérdemlően szólaljon meg
a józan, mértéktartó élet jövőbemutató igénye és lehetősége.
5/ A keresztyén-keresztény hitélet természetes és értékes gyümölcseként élünk az egyházi év ünnepkörökre bontásának az adottságaival. Ugyanakkor fontosnak tartjuk,
hogy Krisztus egyetemes jelenlétének a további hangsúlyozására önálló Krisztus-ünnepkör szolgáljon a Teremtés-szolgálat dicséretére. Azt tartjuk, hogy ezen ünnepkör nem
egyes résztvevők önazonosítását szolgálja, ezért időtartamát szeptember első és október
második vasárnapja közé helyezzük. Tiszteletet adva így az orthodox, a római katolikus
és a reformátori szolgálatoknak. Ezen ünnepkör bevezetésével világossá tesszük, hogy a
teremtés gondozása több, mint az egyik zöldmozgalmi feladat teljesítése vagy Gaia istenasszony szerepkörének a helyreállítása.
6/ Erőteljesen és gondosan figyelve a kozmikus és ezen belül a földi lét adottságaira, viszszafogottan, de teljes komolysággal helyezzük mindenki szívére az egyetemes etika szerinti felelősséget, hogy a csak önmagára való gondolás helyett a földi-léttárs érdekeinek
a figyelembevétele is szükséges. A rendkívüli veszélyek ismeretében azonban kinyitjuk
az ajtót az apostoli, önmaga érdekeit akár háttérbe is szorító életvezetési modell lehetősége számára. Úgy tűnik, hogy a föld lakosságának vízellátási igénye már felveti e megoldás mérlegelésének a szükségességét.
7/ A Krisztus-ünnepkörök gazdagodása a Szentlélek műve. Megvalósítása Krisztus
egyetlen Egyháza tagegyházainak a közös gazdagodása. Alkalmat ad arra, hogy sok eleme vagy akár teljes egésze az egyház egységének a kifejezése legyen. Folyamatos, kibontakozó és együttes megvalósítása a jövő Egyházának a boldog előrevételezése.
8/ A jelen nehézségeinek leküzdése során, a gonosszal szembeni küzdelemben erősítést
nyújt a bizalom az Új Teremtés hitbeli ténye iránt, amely a Krisztusban már megkezdődött és amelynek kiteljesedését magunk is – mint munkatársai, teremtő társak – munkálunk, de egyidejűleg várunk is.

