
Miestas vadinamas Groom, TX

Šis miestas yra nuostabus!

Visada yra kažkas, kas čia sustoja apsilankyti, melstis, ar medituoti. Groom yra nedidelis

miestelis, nors jis yra už miesto, apie 70 km (milės) nuo Amarillo, bet sulaukia daug 

lankytojų dėl šios vietos...

Tai - neįtikėtinos Kryžiaus Stacijos... Galbūt, tai - vienas iš paskutiniųjų išlikusių 

krikščionių simbolių šioje šalyje!

Šios Kristaus nukryžiavimo skulptūros yra išlydytos iš metalo. Vienas Žmogus padarė 

juos iš savo širdies gerumo. Ir Kažkas padovanojo žemės, ant kurios dabar jie stovi.

Meditacija



Švenčia Paskutinę Velykų Vakarienę

“ Tėve atėjo Valanda! Pašlovink savo Sūnų, kad ir Sūnus pašlovintų Tave ir 

teiktų amžinąjį Gyvenimą visiems, kuriuos Jam esi atidavęs ...”



Nuteisia

“ Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė Savo Viengimį Sūnų …”



Neša Kryžių

“ Sūnus nieko negali daryti iš Savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą …”



Puola po Kryžiumi

“Tarnas ne didesnis už Šeimininką ir pasiuntinys ne didesnis už savo Siuntėją …”



Susitinka Savo Motiną

“ Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kurlink nueina. Taip 

esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš Dvasios ...”



Simonas iš Kirėnės padeda 

“ Vargšų jūs visada turite su savimi, o Mane ne visuomet turėsite …”



Veronika nušluosto Švč. Veidą

“ Niekas negali ateiti pas Mane, jei Mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia …”



Klumpa antrąjį kartą

“ Kas Mane mato, mato Tą, kuris Mane siuntė…”



Susitinka verkiančias moteris

“ Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduota. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, 

yra Dvasia ir Gyvenimas ...”



Trečią kartą parkrenta

“ Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir Mane!…”



Nurengia

“ Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per Jį …”



Kala prie Kryžiaus

“ Tėvas myli Sūnų ir visą yra atidavęs į Jo rankas …”



Miršta ant Kryžiaus

“Aš guldau Savo Gyvybę, kad ir vėl Ją pasiimčiau. Niekas neatima Jos iš Manęs, bet 

Aš pats Ją laisvai atiduodu …”



Atiduoda Jo Motinai

“Niekas nenueina pas Tėvą  kitaip, kaip tik per Mane ...”



Palaidoja

“ Dar valandėlė ir pasaulis Manęs nebematys. O jūs Mane matysite, nes Aš 

gyvenu ir jūs gyvensite ...”



Prisikelia iš mirties

“ Tėve, dėkoju Tau, kad Mane išklausei. Aš žinojau, kad visuomet Mane išklausai …”



Prisikėlęs Jėzus pasirodo

“ Palaiminti, kurie tiki nematę! ...”



Prisikėlimo Kryžius

Visi mes esame pašaukti liudyti Prisikėlusį Jėzų, neškime  šį  KRYŽIŲ kaip 

meilės ir taikos Ženklą ...



Šventosios Mišios

“Aš pagarsinau Tavo Vardą ir dar garsinsiu ...”



“ Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų Vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol Aš 

daugiau jos nebevalgysiu, kolei ji išsipildys DIEVO KARALYSTĖJE...”


