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2017 TAVASZÁN

Én vagyok 
az igazság!



    AZ ÉN 
   SZAVAM 
   RELATÍV, IDŐVEL 
   VÁLTOZHAT A 
   VÉLEMÉNYEM.

Ég és föld elmúlnak, de  
az én igéim el nem múlnak.

Ha szerettek engem,  
megtartjátok parancsaimat.

Én vagyok az út, 
az igazság 
és az élet.

 MINDEGY,

 HOGY MIT 

 ÉS KIBEN 

   HISZEL...

...A LÉNYEG, 

HOGY RENDES 

EMBER LEGYÉL.

XXI. századi ikonok, avagy:

A m i k e t m o n d o t t …

J é z u s  k i j e l e n t é s e i   a z  E v a n g é l i u m b ó l

Jézus nem
ÚGY VÉLEM, 

HOGY ÉN VAGYOK 

AZ IGAZSÁG,  

DE LEHET,  

HOGY TI MÁSKÉPP 

ÉRZITEK...



Az Igazság nem elvont és megfoghatatlan,  
de nem is pusztán egy vélemény a sok közül, 
hanem  

     aki az egész embert  
     megragadja: 
     értelmét és szívét is. 

Jézus  
Krisztus,

Ez a személyes Igazság személyesen szólít meg minket,  
és kiment saját pillanatnyi érzéseink,  
változó véleményeink által lehatárolt világunkból. 

Csak Isten igazsága tesz igazán szabaddá.
Mit jelent az, hogy az igazság személyes? 

• Azt jelenti, hogy nekem van igazam? 
• Azt jelenti, hogy az igazság maga egy személy? 
• Hogyan lehet találkozni vele? Hogyan jutok el hozzá? 

Lehet, hogy te keresed az igazságot… 
...tudd, hogy az Igazság is keres téged ! 
Gyertek el május 20-án Nagymarosra! 
Szeretettel várnak a szervezők és a Domonkos Rend! 
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Lehet, hogy azt hiszem, 
megyek valahová, 

de közben magam felé 
tartok: A is én vagyok, 

B is én vagyok: 

A = B
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 az út, az igazság és az élet. (Jn 14,6)

Ő a vektor.
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 az út, az igazság és az élet. (Jn 14,6)

Ő a vektor.

Katolikus tapasztalatunk: igazság- 
keresésünk nem pusztán egy szubjektív 

folyamat, melyet kellemes érzések kísérnek. 

Hitünk igazsága, habár nagyobb nálam és túlmutat rajtam, 
mégsem irracionális, hanem értelmes valóság, ami megfogalmazható 
és másoknak is átadható. 

lelki wellness

MEKKORA SZABADSÁG AZ,  
HOGY AZ IGAZSÁGOT NEM  
NEKEM KELL KITALÁLNI!

egy Személy,



9.00:  közös reggeli ima a domonkos nővérek  
és a Boanergész zenekar vezetésével

10.00:  főelőadás: Deák Hedvig és Magyar Mirjam nővérek,  
majd szentségimádás a domonkos nővérek és atyák,  
valamint a Boanergész zenekar vezetésével

12.00:  fakultációk
13.30:  ebédszünet, idő a személyes találkozásokra
15.30:  énekpróba a szentmisére
16.00:  szentmise – főcelebráns: Varga Lajos püspök atya
18.00:  közös éneklés Sillye Jenővel és barátaival,  

majd táncház a Jászok együttessel

Kérdések a felkészüléshez...
• Mikor érezted magad igazán szabadnak? Mi/ki tett szabaddá?
• Van-e arról tapasztalatod, hogy mások előtt vonzó módon tudtál 

tanúságot tenni Jézusról, a hitedről? Mi segített ebben?
• Hol keresed a válaszokat a hiteddel kapcsolatos kérdéseidre? 
• Milyen könyvet ajánlanál annak, aki szeretné Istent és  

a katolikus hitet megismerni?
• A Hitvallásból mi ragadja meg igazán a figyelmedet?  

Mi gondolkodtat el?

Akár egy napja, akár egy éve játszottál ilyet legutóbb, most újra itt  
a lehetőség. Gyere, és legyél Te is az egyik darabja!  
Egy nap, amikor nem mondjuk, hogy „Ez nem igazság!” vagy hogy 
 „A tanító néni megint nem volt igazságos!” vagy hogy „Nincs igazad!”.  
Egy nap, amikor 100%-ra megyünk: nem színező, hanem kirakó! Nem vál-
toznak a darabkák, nem lehet ide-oda benyomkodni őket. Csak egyetlen jó 
helye van mindegyiknek. Nem szerintem vagy szerinted, 

puzzle
Az igaz(i)

2017 tavaszán Nagymaroson több száz  
darabból álló puzzle-t fogunk kirakni!!!

hanem Jézus szerint! Hiszen Ő azért (is) jött, hogy az  
Igazságról tanítson, az egyetlen útról, ami az Atyához vezet. 
 
Fogadjunk, hogy nem tudtad: a Bibliában 349 alkalommal szerepel az 
igazság szó! Ez azt jelenti, hogy az Istennek fontos, hogy mi is tudjuk:  
mi az igazság! Sőt, az is, hogy hirdessük! Azt pedig csak úgy lehet, ha nem 
ferdítünk össze-vissza, hiszen akkor nem fog illeszkedni valami. Érted, 
ugye? Arra lehet építeni, ami összeillik, arra nem, ami bizonytalan.  

Ilyen egy isteni kirakó: ha nehéz is összerakni, de azért minden darabnak 
megvan a helye, amiben gyönyörködni lehet, ami teljes, amit Jézus segít ki-
rakni, amit ha elrontasz, újrakezdheted. Mert Ő az Út, az Igazság és az Élet!  

Ezen a májusi szombaton megtanuljuk kiválogatni azokat a darabkákat, ami-
ket nem Isten adott az életünkbe, hanem mi játszunk velük fölöslegesen –  
a bűneinket, a tévedéseket, a rosszaságainkat, a kisebb-nagyobb hazug-
ságainkat. Aztán pedig megkeressük az értékes, életünkhöz hozzátartozó 
igazi puzzle darabkákat, sőt, a hiányzókat is megpróbáljuk felderíteni!  
Hívunk Benneteket erre a csodás játékra, erre az isteni,  
igazi puzzle kirakásra!  

2017. május 20.

Véradásra hívunk és kérünk Titeket a találkozó napján 13.30-tól 15.30-ig. 
Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ-kártya szükséges hozzá.  
Csak 18 éven felüliek adhatnak vért!

Lehetőségek:
Az előadás végétől a szentmise kezdetéig lehetőség van gyónásra, lelkibeszélgetésre.
Felszerelés:
Hozz magaddal tollat, papírt, Szentírást, hideg élelmet, esőkabátot!

Diákmaros, Kamaszmaros, Gyerekmaros! 
Jelentkezés a Gyerekmarosra: gyerekmaros.hu

nagymarosi-talalkozo.hu
facebook.com/nagymarositalalkozo

az MKPK
Ifjúsági Bizottsága



Várunk 2017. május 20-án, 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,  
hogy 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 megismerkedj 
azokkal, akikkel együtt fogsz szolgálni a találkozón!

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