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HOGYAN KÉSZÜLHETSZ KONKRÉTAN A TALÁLKOZÓRA 3 HÉTEN ÁT?

1. hét: Tájékozódj! (Internetről, hozzáértőktől, jó példákból.)
Olvass utána, mit tanít az egyház a teremtett világ szeretetéről! 
II. János Pál pápa például már 26 éve felhívta a figyelmünket: 
„minden kereszténynek különösen tudatosítania kell magában, 
hogy felelőssége a teremtésben, a természet és a Teremtő szol-
gálata alapvető eleme hitének.” Nézz utána, milyen alkalomból 
mondta ezt! De ha ügyes vagy, még korábbi és persze későbbi erről 
szóló egyházi üzeneteket is találsz. Vagy nézz utána, ha még nem 
tudod, mit jelentenek a következő kifejezések: teremtésvédelem, 
Teremtés hete, Naphimnusz egyesület, downcycling. 

2. hét: Változtass! (Gondolkodásban, gyakorlatban, egymással kö-
zösségben.) 
Tegyél egy apró lépést, egy elhatározást, aminek megvalósításá-
val kifejezed, hogy szeretnéd a saját életedre is „lefordítani” és 
rögzíteni, amit eddig a teremtéstudatosság kapcsán megértettél!

3. hét: Gyertek! (Vonattal, telekocsival, busszal, biciklivel…:-)
A Teremtés hete során – még mielőtt Nagymarosra jössz – vegyél 
részt valamilyen akcióban, rendezvényen, vagy beszélgess bará-
taiddal a környezettudatosságról esetleg hozzatok össze magatok 
a saját közösségetekben ilyen alkalmat!

Mert ahogy Szent Ferenc esetében szorosan összefüggött a szegény-
ség szeretete és a természetnek Isten alkotásaként való felismeré-
se, úgy Ferenc pápa is úgy gondolja, hogy a kettő nem választható 
el egymástól. 

” A selejtezés kultúrája … egyaránt érinti a kirekesztett 
embereket és a gyorsan hulladékká váló dolgokat.” 

– írja a pápa a Laudato si’-ben, ami – ha mélyebben belegondolunk, 
illetve megértjük a pápa többször elmondott magyarázatát – vé-
gül is azt jelenti, hogy noha nyilván sok múlik az olajcégeken, a 
multikon és a kormányokon, a változásnak alapvetően mindenképp 
az emberek szívében, gondolkodásában és mindennapi cselekvésében 
kell megtörténnie. 

Az „ökológiai megtérés” ugyanazt jelenti egy egyszerű háziasszony 
vagy diák életében, mint egy kereskedelmi világcég vezérigazga-
tójáéban, csak az egyiknek pillanatnyilag nagyobb hatása látszik. 
De a diákból is lehet még vezérigazgató, és akkor aztán nagyon nem 
mindegy, milyen régen és milyen mélyen köteleződött el amellett, 
hogy a teremtett világban Isten kinyilatkoztatását, az embertárs-
ban pedig a testvért lássa…

Szóval a teremtett világ iránti felelősség nagyon  
is mélyen keresztény, evangéliumi kérdés. Hogy  

pontosan hogyan (és hogyan nem), miben (és miben 
nem), arról fogunk beszélni az őszi Nagymaroson. 

Tájékozódj! Változtass! Gyere!!
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Lehetőségek
Az előadás végétől a szentmise kezdetéig lehetőség van gyónásra, 
lelkibeszélge tésre. 

Felszerelés
Hozz magaddal tollat, papírt, Szentírást, hideg élelmet, esőkabátot!

A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA: 2016. október 1.

Szeretettel várunk  
az őszi Nagymarosi  
Ifjúsági Találkozóra!

 9.00: közös reggeli ima 
  az imperfectum együttes vezetésével

10.00:  főelőadás – Nobilis Márió atya, 
  majd szentségimádás Márió atya 
  vezetésével és az imperfectum 
  együttes közreműködésével

12.00: fakultációk

13.30: ebédszünet, idő a személyes 
  találkozásokra

15.30: énekpróba a szentmisére

16.00: szentmise 
  – főcelebráns: Beer Miklós püspök atya

18.00: közös éneklés – Sillye Jenő és barátai

innen letöltheted a könyvet!
nagymaros.katolikus.hu/laudato-si/
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Véradásra hívunk és kérünk Titeket a találkozó napján 
13.30-tól 15.30-ig. Személyi igazolvány, lakcímkártya és 
TAJ-kártya szükséges hozzá. 18 éven felüliek adhatnak vért!

Lehetőségek
Az előadás végétől a szentmise kezdetéig lehetőség van gyónásra, 
lelkibeszélge tésre. 

Felszerelés
Hozz magaddal tollat, papírt, Szentírást, hideg élelmet, esőkabátot!

Diákmaros, Kamaszmaros, Gyerekmaros!
Jelentkezés a Gyerekmarosra: gyerekmaros.hu
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az MKPK
Ifjúsági Bizottsága

Segítség a felkészüléshez

A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA:

Mi jut elsőre eszedbe az irgalom szó hallatán? 
Milyen önkéntelen érzés fog el ilyekor?

Milyen módon (mikor, hogyan) tapasztaltad már meg az 
életedben Isten irántad való ingyenes szeretetét?

Mit jelent számodra irgalmasnak lenni másokhoz?

nagymarosi-talalkozo.hu
facebook.com/nagymarositalalkozo
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2016. május 21.

Szeretettel várunk a tavaszi 
Nagymarosi Ifjúsági Találozóra, 
melynek időpontja:
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9.00  
közös reggeli ima – 
SILLYE JENŐ és barátai vezetésével

10.00
főelőadás – BÉRI LÁSZLÓ RENÁTÓ kármelita szerzetes, 
majd szentségimádás Renátó atya vezetésével, 
Sillye Jenő zenekarának közreműködésével

12.00
fakultációk

13.30
ebédszünet, idő a személyes találkozásokra

15.30
énekpróba a szentmisére

16.00
szentmise – főcelebráns: SNELL GYÖRGY püspök atya

18.00
közös éneklés a Majorchestra gitáros kórussal,
utána táncház

Grafika: kisanti  |  Cím
lapfotó:  Francisco Osorio 



Kedves gyerekek, kedves fiatalok!

A következő nagymarosi találkozó témája a te-
remtésvédelem. Nem nehéz szó! Teremtés: 

minden, amit Isten alkotott, amit mi ho-
zunk létre az ő segítségével, ami minket 

körülvesz. Védelem: megóvni valakit 
vagy valamit – valakitől vagy valami-
től. Megóvni az Isten által teremtett 
kiskutyámat attól, hogy az utcán 
véletlenül valami mérgezőt egyen. 
A testvéremet attól, hogy butasá-
got csináljon és magasról leugorjon. 
A természetet attól, hogy csupa 
szemét legyen, a vizet attól, hogy 

szennyező anyagokat öntsenek  
bele. Óvjuk és védjük a használati 

tárgyainkat is: nem kalapáljuk szét 
az okostelefonunkat, nem rúgunk 

bele a családi autóba. Hiszen minden-
nek értéke van. Minden fontos. Ha a tiéd, 

akkor azért, ha másé, akkor azért! Any-
nyira fontos, amennyire vigyázol rá. Ha fontos 

és vigyázol is rá, akkor „csak úgy” nem cseréled le.

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, majd így szólt: legyen 

világosság! És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. 

És sok mindent teremtett még: égitesteket, állatokat, növényeket.

Azután újra szólt Isten: legyen üveggolyó, amely boldogítja majd 

a felnőtteket és a gyerekeket; melynek szép, gömb alakján megcsillan 

a fény és gondtalanul gurul mindenki csodálatára. És lett üveggolyó. 

Látta Isten, hogy az üveggolyó jó.

Majd a hatodik napon megteremtette az embert és mindent neki adott, 

amit előtte alkotott.
Az ember egy ideig örült az őt körülölelő világnak, vigyázott az 

ajándékokra. Azonban egyszer csak elkezdett rombolni, tönkretenni 

mindent. Naphosszat kergette a gyönyörű üveggolyókat, és ha egyet-

egyet elkapott, sorra törte össze a hegyek szikláin őket nevetgélve. 

Megunta? Mégsem tetszett neki? Túl nagy ajándéknak látta és nem 

mert ennyit elfogadni? Zavarta a boldog légkör? Túl szép volt az 

üveggolyó az emberhez képest és nem bírta elviselni?

Isten pedig szomorkodva nézte, hogy még a legszebb teremtményeit 

sem becsülik meg, az emberek élvezik a rombolást.



Figyeljétek csak meg, hogy mennyi szép "üveggolyó” van az éle-
tünkben. Csodálkozzunk rá nap mint nap arra, ami szép, arra, 
amit Isten teremtett! Nagymaroson együtt is megszámoljuk őket, 
beszélünk életünk üveggolyóiról: mire hogyan vigyázzunk... Mi 
miért értékes és fontos... Hogy tudunk minél szebb világban 
élni... Mivel, hogyan tudjuk Isten dicsőségét szolgálni...



Várunk 2016. október 1-jén, szombaton Nagymaroson 8.30-tól 9.45-ig 
korosztályonként az alábbi gyülekezési helyeken:
• Óvodások és első osztályosok: Alsó iskola  

(a 12-es úton, a Magyar u. és a Fő tér között)
• 2–6. osztályosok: Nagy iskola (Rákóczi u. – Fehérhegy u. sarok)
• 7–8. osztályosok: Művelődési ház  

(Fő tér, a vasút és a 12-es főút között)
• 9–10. osztályosok: Alsó iskola  

(a 12-es úton, a Magyar u. és a Fő tér között)
Kérjük, érkezz időben, mert a programok külön helyszínen zajlanak és 
később már nincs lehetőség csatlakozni!

HOZZ MAGADDALTAJ-kártyát, enni- és innivalót, esőkabátot, 
fejfedőt napszúrás ellen és időjárásnak megfelelő öltözéket.

HAGYD OTTHON a játékaidat és műszaki cikkeidet, el ne 
vesszenek.

10 főnél nagyobb csoportokat csak előzetes regisztráció után tudunk 
fogadni.

Bejelentkezés: 
www.gyerekmaros.hu vagy info@gyerekmaros.hu

Kedves Szülők, Kísérők!
A gyerekek napi programja felkészített vezetők irányítása mellett zajlik; 
nincs lehetőség a gyerekeket a nap folyamán a programra elkísérni. 
A szabadtéri helyszínen egészségügyi szolgálat, ivóvíz és mobil WC áll 
rendelkezésre.
Hazafelé 15.30-kor vagy 17.30-kor (a szentmise után) jöhetnek a gyer-
mekekért ugyanarra a helyszínre, ahol reggel a szervezőknek átadták 
őket.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azokat a gyermekeket, akiknek valami-
lyen súlyos, esetleg fertőző betegsége van, nem áll módunkban fogadni! 
Ha a gyermek allergiás vagy valamilyen gyógyszert szed, kérjük, erről 
feltétlenül tájékoztassa a csoportvezetőt!
A találkozó továbbra is ingyenes, de a lebonyolításhoz hálásan fogadjuk 
adományaikat a gyülekezési helyszíneken. (A program 1 főre jutó költsé-
ge körülbelül 600 Ft.)

Kedves Segítők! 
Ha elmúltál már 16 éves és szeretsz gyerekek között lenni, ha szépen 
tudsz zenélni, fényképezni, vagy finom szendvicseket kensz, és úgy 
érzed, tenned kéne már valamit, várunk Téged is!
A segítőknek felkészítő alkalmat tartunk, melynek részleteiről a honla-
punkon további információkat találsz. Kérjük, vegyél részt ezen az alkal-
mon, hogy felkészülten tudj foglalkozni a gyerekekkel, és összeismerkedj 
azokkal, akikkel együtt fogsz szolgálni a találkozón!

További felvilágosítás segítők részére: 
Bíró Judit: 20/773-8809, segitok@gyerekmaros.hu
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