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RENDEZVÉNYEK

Házaspárok

útja

p r o g r a m
8.00
8.30

közös indulás a Belvárosi Plébánia elől (Szeged, Dóm tér 15.)
érkezés az ásotthalmi plébániára | elköszönés a gyerekektől
A gyerekek innentől kezdve külön programon vesznek részt,
melynek során közösen ebédelnek és különféle kézműves és
szabadtéri játékos programok is várják őket. A szülőkkel
legközelebb a szentmisén találkoznak.
9.00 házaspárok indulása a Gárgyán-erdőbe
9.30 házaspárok indulása a kijelölt úton (előre megbeszélt sorrendben, házaspáronként, 10 perces követési távolsággal)
Az út folyamán – a keresztúthoz hasonlóan – 15 állomást érintenek a párok, melyek a házasság egy-egy állomását, időszakát jelenítik meg. Az egyes állomásokon rövid gondolatébresztő szöveg
várja a párokat, melyeket közösen elolvashatnak, magukkal is
vihetnek, továbbgondolhatnak, és amelyek hozzásegítenek egy
beszélgetés, közös elmélkedés, imádság megindulásához. Indulásig, illetve a beérkezés után lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre,
imádkozásra, gyónásra.
14.00 ebéd a felnőtteknek
15.00 hálaadó szentmise
16.30 hazaindulás
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– Részvételi díj: 1.000 Ft/család (gyermekek számától függetlenül). Ez az összeg tartalmazza a közös meleg ebédet is.
A részvételi díjat a helyszínen kell majd befizetni.
– Jelentkezni csak a jelentkezési űrlap kitöltésével és visszaküldésével lehet. Kérjük, akit érdekel a program, írjon egy e-mailt
az ersekaniko@szegedidom.hu címre, és mi elküldjük a
jelentkezési űrlap linkjét. Ezen az e-mail címen, valamint
a 20/823-2932-es telefonszámon várjuk a programmal
kapcsolatban felmerülő kérdéseket is.
– Jelentkezési határidő: 2014. április 17., nagycsütörtök 17 óra
– A programon max. 12 házaspár tud részt venni, a helyek
feltöltése jelentkezési sorrendben történik. Minden jelentkező
kap visszajelzést, hogy belefért-e a keretbe.
– Erre a programra kizárólag házaspárok jelentkezését várjuk (akik
gyermekeiket természetesen hozhatják magukkal). Egyedülállók
számára egyéb programjainkat ajánljuk. (www.csaladpont.hu)
– A gyerekek programja külön helyszínen fog zajlani, ezért ezen
csak azok a gyerekek vehetnek részt, akik vállalják, hogy kb.
9.30-tól 15 óráig nem lesz lehetőségük visszamenni szüleikhez.
– Ajánljuk a házaspároknak, hogy a felnőttek programján
lehetőleg gyermek(ek) nélkül vegyenek részt. Természetesen
várjuk azokat is, akik kisgyermekkel érkeznek. Ebben az esetben
a szülőknek kell vállalni, hogy magukkal viszik az úton a gyermeket, és figyelnek arra, hogy ne zavarják a többi házaspárt.
– Kérjük, hogy a gyermekprogramon részt vevő gyermekeknek
már otthon külön kishátizsákba pakoljanak a szülők (innivaló,
időjárásnak megfelelő öltözet, esőkabát, sapka/kalap, napvédő
krém, kullancsriasztó szer). Ennivalót a gyermekek számára
külön csomagolni nem szükséges.
– Ajánljuk, hogy a felnőttek is gondoskodjanak maguknak a
megfelelő eső-, nap- és kullancsvédelemről. Ennivalót annyit
hozzanak magukkal, amennyit a 14 óra körüli közös meleg
ebédig igényelnek.
– Ajánlott ruházat: kényelmes, időjárásnak megfelelő kiránduló
ruha és cipő.

helyszín: Ásotthalom (katolikus plébánia és Gárgyán-erdő)

A rendezvény alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk!

