DIGITAL KORSVANDRING 2021
1. Start vid Korskyrkan
Välkommen *ll årets ekumeniska korsvandring där vi i
Svenska kyrkan och Korskyrkan vill uppmärksamma
påskens stora och drama*ska händelse där Jesus ﬁck gå
lidandets, men också kärlekens väg, genom a> dö på e>
kors för vår skull på långfredagen, för a> sedan besegra
döden en gång för alla på påskdagens morgon.
Det här året gör vi en digital inspelning av
korsvandringen, men tanken är a> du också ska kunna gå
korsvandringen vid det *llfälle som passar dig under
påskens s*lla vecka.
Korsvandringen börjar vid Korskyrkan och avslutas vid
Näsby kyrka. På vägen ﬁnns några bönesta*oner där du
kan stanna *ll för en stund i bön och eGertanke. Ha gärna
med dig vår digitala korsvandring i mobilen under din
vandring (ﬁnns på korskyrkanfrövi.se och Näsby
Fellingsbro församlingars facebooksida)!
Bibelläsning: Jesaja 53:1-12
Sång: Segertoner nr 450 - Korset där Jesus gav si> liv

2. Soﬀorna i korsningen Gruvgränd-Järnvägsgatan
nedanför gamla Tallen
Bön för alla äldre, personalen i hemtjänst, hemsjukvård,
på äldreboenden och vårdcentralen. Bön för alla som lider
av fysisk och psykisk ohälsa.
3. Parkeringen miEemot järnvägsstaGonen
Bön för alla som bo= här länge och alla som är
nyinﬂy=ade, för alla som reser, för ﬂyk@ngar i hela vår
värld. Bön för alla som lider av a= inte få bo där de vill,
eller saknar någon som bor långt borta.
4. ICA-parkeringen
Bön för företagare i och omkring Frövi, stora och små
arbetsplatser, föreningar och organisa@oner och för
räddningstjänsten. Bön för skapandet av e= go=
samhälle. Bön för alla som lider av a= inte ha e= jobb, av
a= vara utanför gemenskap, eller av a= inte ha mat för
dagen.
5. Vid grönytan korsningen Väringgatan-Järnvägsgatan
med utsikt mot Hinseberg
Bön för alla kvinnor som si=er i häkte och fängelse på
Hinseberg, för personalen som jobbar där och för våra
församlingars engagemang för de intagna, särskilt för
besöksgruppen som behöver en omstart eCer pandemin.

Bön för alla barn som lider för a= mamma eller pappa
si=er frihetsberövad, för alla som inte har e= hem a=
komma ut @ll, för alla som arbetar inom frivården och
socialtjänsten.

Bibelläsning: Markusevangeliet 15:21-41
Vi ställer oss i tanken bland kvinnorna vid korset och vi ser
korsets trä på vilket världens Frälsare är fästad!
Psalmsång: Psalm 456 - Höga kors

6. Parkeringen nere vid kyrkogården vid Näsby kyrka
Bön för alla som sörjer, för alla som lider av den ofrivilliga
ensamheten, för alla som inte hi=at hem @ll sig själva och
Gud. Bön för barnen och ungdomarna i förskolan och
skolan, för lärare och övrig personal. Bön för alla som
lider av a= inte trivas i skolan, för alla som inte har nån
kompis a= leka med, och för vuxna som lider av a= inte
kunna hjälpa när barnen lider.

Så har vi på olika sä> deltagit i årets korsvandring i Frövi.
Det kanske är mi> i s*lla veckan eller det är långfredag
för dig, men oavse> när, var och hur du deltagit, så vill vi
från Korskyrkan och Svenska kyrkan önska dig en
välsignad påsk *llsammans med Herren som välsignar
och beskyddar dig, som låter si> ansikte lysa mot dig och
visar dig nåd, och som vänder si> ansikte *ll dig och ger
dig sin frid och sin fred.

7. Avslutning vid Näsby kyrka
Nu har vi gå> vår korsvandring. Vi har burit korset som
Jesus har burit före oss. Jesus bar korset, men det gjorde
också Simon från Kyrene som vi ska höra om nu i
långfredagens evangelietext från Markus evangelium.
Simon från Kyrene tvingades av soldaterna a> bära
korset. Kanske orkade inte Jesus eGer all misshandel de
hade utsa> honom för. Kanske var det y>erligare en
maktdemonstra*on av soldaterna. Vi vet inte säkert, men
för oss kan det, om vi vill, få vara en bild för a> varje gång
vi bär någon annans kors, varje gång vi hjälper någon
annan, så hjälper vi y>erst se> Gud.

I Faderns,
Sonens och
den heliga andens namn.
Amen.

