Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
2018. május 12.

Örüljetek az Úrban szüntelenül! (Fil 4,4)

A találkozó programja
 9.00: napindító – Mentemisszió
 10.00: főelőadás – Farkas László atya, majd szentségimádás
mentemissziós fiatalokkal
 12.00: fakultációk
 14.00: ebédszünet, idő a személyes találkozásokra
 15.30: énekpróba a szentmisére
 16.00: szentmise Palánki Ferenc és Orosz Atanáz püspök atyákkal.
A zenei szolgálatot Sillye Jenő és barátai végzik
 18.00: közös éneklés Sillye Jenővel és barátaival
 táncház a Jászok Együttessel

Keresd a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót
az interneten is!
Web: nagymaros.katolikus.hu
Facebook: nagymarositalalkozo
Mixcloud: nagymarosi_talalkozo
#Nagymaros

Isten hozott Nagymaroson!

A programhelyszínek megtalálásában segít ez a térkép,
amit Nagymaroson is kifüggesztettünk,
és az interneten is eléred:
https://goo.gl/z3vHQz

Térkép

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozón film- és fényképfelvételek készülnek,
amelyek egyes személyeket egyénileg is felismerhetően ábrázolhatnak.
A résztvevők tudomásul veszik ezt, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
pedig felelősséget vállal, hogy nem használja fel jogszerűtlenül az itt
készült felvételeket.
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Fakultációk és imaműhelyek
A főelőadást követően 12 és 14 óra között az őszi találkozóhoz hasonlóan a
„klasszikus” fakultációkon túl számos kisebb létszámú lelkiségi műhely vár.
Különféle szerzetesközösségek, lelkiségi mozgalmak tagjait hívtuk, hogy ezeken a
workshopokon segítsenek benneteket megtalálni az utat az imádságban örömünk
forrásához, Jézus Krisztushoz.

















Farkas László atyával
imádkozhattok tovább.

a

plébániakertben

maradva

beszélgethettek és

Az örökifjú Kerényi Lajos atya a nagytemplomban vár minden résztvevőt
előadásán.
Kérdésed akadt? Vidd fel a nagymarosi kálváriadombra – a hegymászás után
Palánki Ferenc püspök atya, valamint Brückner Ákos Előd, Somogyi Sándor
és Lejtényi Emánuel atya vár a kérdezz-felelek fakultáción.
„Életünk középpontjában Isten örömre szóló meghívása áll” – írja Ferenc pápa a
hivatások világnapján. Mi segíthet, hogy rátaláljak a hivatásomra? Engem is hív
az Úr? Az Iránytű Hivatástisztázó Műhely programja ezekben a kérdésekben
szeretne támpontokat adni a Szent Márton Közösségi Házban. Figyelem! Csak 18
és 35 év közöttieknek!
A Szentírás: Örömhír! Imádkozzunk vele! Egy ősi imamód, a lectio divina
tanulására és kipróbálására nyílik lehetőség Szentes Judit szociális testvér
imatanító műhelyén a felső iskolában.
Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! A keleti lelkiségről,
a Jézus-imáról, a görögkatolikus hagyományról tart előadást és beszélgetést
Orosz Atanáz püspök atya a felső iskolában.
Az öröm a Bibliában: Radnóti Mária szociális testvér kreatív biblikus
foglalkozással vár a felső iskolában.
„Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.” (Zsolt 16,11)
Schnider Anikó Angelika domonkos nővér az öröm zsoltárairól tart biblikus
műhelyt a felső iskolában.
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MiNEK? KiNEK? MindenkiNEK! Fábry Kornél atya és minden, amit a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról tudni érdemes! Ha érdekel 2020
legnagyobb, világméretű katolikus rendezvénye, ha te is szívesen részese lennél
ennek az egyhetes ünnepségsorozatnak, ha ki nem hagynál egy Guinessrekordot, vagy csak tudni szeretnéd, hogy mennyiben érint a NEK téged, akkor
szeretettel várunk egy színes előadással a felső iskolában!
„Dicsőítsétek nevét körtánccal, játsszatok előtte dobon és hárfán!” (Zsolt 149,3)
Csókási Anna Sacre Coeur-nővér táncmeditációs műhellyel vár mindenkit a
művelődési házban, aki szívesen kipróbálná ezt a különleges imamódot.
„Szüntelenül imádkozzatok!” (1Tessz 5,17) Chiara Lubich alapította a Fokoláre
Mozgalmat, az egység lelkiségét. Az egység karizmáján keresztül új értelmet
nyer az imádkozás: a mindennapi imáinkban Istenhez való fordulás és a felebarát
konkrét tettekben megnyilvánuló szeretete összefonódik, összekötve az Eget és a
Földet. A résztvevők a műhelyfoglalkozáson megismerhetik a Fokoláre
Mozgalmat, imádságos hagyományát, a közösség tagjainak mindennapjait. A
program helyszíne a felső iskola.
Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat munkatársai szeretettel
várják a Szent Márton Közösségi Ház udvarán mindazokat, akik az imádság
terében szeretnének beszélgetni, találkozni önmagukkal.
Lehet, hogy csak csendre és az Úr jelenlétére vágysz – egész délután tart majd a
csendes szentségimádás az altemplomban.
A főelőadás végétől a szentmise kezdetéig folyamatosan lesz lehetőségetek,
hogy letegyétek a terheiteket és elvégezzétek szentgyónásotokat vagy
egyszerűen csak beszélgessetek a jelenlevő atyákkal. A templom külső felújítása
miatt a plébániakert és a templom közötti árnyékos részen és a díszkút melletti
zöldterületen találjátok meg őket.

A művelődési házban véradás lesz 14.00-tól 16.00-ig. Személyi igazolvány,
lakcímkártya és TAJ-kártya szükséges hozzá. Csak 18 éven felüliek adhatnak vért!
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A találkozó énekei
Reggeli ima

5. Az egész föld felett te vagy Úr s Király!
Tiéd a hűs patak, tiéd a napsugár!
Csak egyet kérek én, add meg nekem:
legyen hát tiéd az életem!

1. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd!
Jöjj, itt az idő, hogy átadd szíved!
Jöjj, úgy, ahogy vagy, és dicsérd!
Jöjj, úgy, ahogy vagy az Úr elé!
Hát jöjj!

Tiéd a gondolat, tiéd minden szó!
Látom szépséged, Mindenható!
Te vagy, aki nekem mindennél többet ér!
Legyen hát tiéd az életem!

Egyszer minden nyelv megvallja, hogy Ő az Úr,
és mindenki térdet hajt!
A legnagyobb kincs mégis azokra vár,
kik most őt választják!

Refr.: Jézus, vezess, szorítsd két kezem
álmaim éjjelén, gyötrelmeimben!
Lényem felett te vagy Úr s Király!
Legyen hát tiéd az életem!

2. Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is,
és örömében táncot lejt a lány.
La-la-la-la-la…

Előadás

||: Gyászukat ünnepre fordítom,
és nem búsulnak ezután.
Vidámmá teszem a szívüket,
hogy örvendezzenek
a bánatuk helyett. :||

6. ||: Gloria! Gloria! :||
||: Gloria! Hosanna! Hosanna! Hosanna! :||
||: Alleluja Jézusnak! Alleluja! :||
||: Sanctus Dominus! Deus Sabaoth! :||

3. Ó, Uram, te vagy az Élet,
te vagy a Feltámadás!
Ó, Uram, én szeretlek téged!
Te vagy és nincs senki más!

Szentségimádás
7. Nálad lett borrá a víz,
holtakat életre hívsz!
Nincs más Isten, nincsen más!

Ó, Uram, a szívemhez szóltál,
megérintett lágy szavad!
Ó, Uram, én nem akarom már
elhagyni házadat!

Te ragyogod be az éjt,
te hozod el a reményt!
Nincs más Isten, nincsen más!

Mert te vagy az Élet, és te vagy az Út!
Te vagy az Ösvény, mely a mennybe fut!
Te vagy a váram és kősziklám!
Fordítsd az orcád mindig rám!

||: Te vagy az Isten, aki nevére
leborul minden a földön, az égen.
Hegyeket mozdít, beteget gyógyít
az Úr ma is! :||

4. : Táncolva éneklek,
ujjongok Jézusért.
Szívemben a szent örömnek
nincsen gátja már. :||

||: Te vagy az Isten, aki nevére
leborul minden a földön, az égen.
Szíveket hódít, sebeket gyógyít
az Úr ma is! :||

||: És nem zavar, hogyha ezért
bolondnak néznek majd! :‖

És hogyha Isten velünk,
ember mit árthat nekünk?

||: Na-na-na-na-na-na, hej! :||
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Mert hogyha Te vagy velünk,
Ki lehet ellenünk? (4x)

Reményem, örömöm,
forrásom belőled fakad.

Mi állhat ellenünk?

Ékszerem, koronám,
minden gazdagságom te vagy!
Tökéletes Jézus!

8. Áldom szent neved
a mézzel folyó földeken,
hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet.
Áldom szent neved, ha az út a pusztába vezet,
a száraz, kietlen helyen áldom nevedet.
Minden áldást dicséretté formál szívem,
s ha körülzár a sötétség, azt mondom én:

Refr.: Szerelmed féltőn átkarol,
hozzád bújva nyugszik meg lelkem.
Békességed szárnyakra emel,
nem rémít a háborgó tenger.
Reménységem, amíg élek, el nem hagy.
Az út végén színről színre látlak majd!

Refr.: Áldott legyen az Úr neve,
áldom nevedet!
Áldott legyen az Úr neve,
áldott legyen hatalmas neved!

11. Meghívtál, hogy vízre lépjek,
hol nélküled elsüllyedek!
De ebben megtalállak téged:
a mélységben megtart hitem!

Áldom szent neved,
ha éppen minden rendben megy,
ha napfényes az életem, áldom nevedet.
Áldom szent neved a szenvedések útján is,
bár könnyek között áldozom, áldom nevedet.

Refr.: Nagy neved hívom én,
és felnézek a vizek fölé.
Ott látlak én,
a lelkem benned megpihen.
Enyém vagy és én tied.

Minden áldást dicséretté formál szívem,
s ha körülzár a sötétség, azt mondom én:

A mélységnél nagyobb kegyelmed,
mely elvezet és tart engem.
Ha elbuknék és nagyon félnék,
te nem hagysz el, nem inogsz meg.

Refr.: Áldott legyen az Úr neve…
||: Te adsz és elveszel Te adsz és elveszel,
A szívem így felel: Hogy áldom szent neved! :||

Lélek, add, hogy benned teljesen megbízzak,
A vízen bátran veled járjak, bárhová hívsz,
menjek.
Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni.
Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni.

9. Fivérem, Nap és nővérem, Hold,
oly ritkán látlak, s hallom hangotok.
Nyomaszt a sok gyötrelem és gond.
Fivérem, szél és levegőég,
nyisd ki szemem, hogy lássam, ami szép!
Körülölel a ragyogás, dicsfény!

Refr.: Nagy neved hívom én…
12. Lelkem, áldd az Urat,
áldd az Urat, egyedül őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, őt dicsérd!
A lelkem csak téged áld!

Mert Isten műve minden földi lény,
érzem jóságát és szívem újra él!
Fivérem, Nap és nővérem, Hold,
most végre látok, s hallom hangotok!
Megölelném az egész világot!

Egy új nap kél, és már ébred minden,
itt az idő, hogy áldjalak,
és bármi ér ma, bármit rejt az út előttem,
hadd zengjek este is majd hálával!

10. Életem ereje,
hűséges szövetségesem!
Uram és Megváltóm,
közelséged elég nekem.
Tökéletes Jézus!

Kegyelmed nagy és türelmed hosszú,
szerelmed mély és az égig ér.
Nem szűnök énekelni jóságodról,
tízezer okom van, hogy zengjek még.
6

És egy nap majd ez a test elgyengül,
erőm elhagy, s utam véget ér,
a lelkem mégis téged áld vég nélkül:
tízezer évig és mindörökké!

16. Kenyeret és bort hoztunk neked!
Szívünk melegével legyen a tied!
||: Fogadd el, Urunk, ezt a kenyeret,
hogy legyen a te szent tested! :||
Kenyeret és bort hoztunk neked!
Szívünk melegével legyen a tied!
||: Fogadd el a borral ezt a kelyhet,
hogy legyen a te szent véred! :||

Szentmise
13. Nagymaros, ünnepelj!
Örülj, ujjongj, énekelj
egész Magyarország,
ünnepelj velünk nagyvilág!

Kenyeret és bort hoztunk neked!
Szívünk melegével legyen a tied!
17. A föld és az ég asztalunknál összeér,
értünk lett élet ez a bor és a kenyér.
Őáltala, ővele, őbenne tied vagyunk.

Áldott Jézusom,
minden forrásom
belőled fakad,
boldogan áldalak!

||: Ments meg minket, táplálj minket! :||

Harangok zúgjatok!
Zengjetek gitárok!
Szóljon az orgona,
szálljon a kürt szava!

18. Te vagy az út, az igazság,
te vagy az élet!
Hozzád megyek, áldom neved,
általad élek.

Énekszó dicsérje őt,
a velünk élő Üdvözítőt,
a köztünk élő Üdvözítőt!

Megszabadítottál,
kenyeret, s bort adtál.
Tested és véred táplál,
hűséged éltet, alleluja!

Jézus van itt jelen
kenyér és bor színében.
Üdvözlégy, áldott légy Oltáriszentség!
Üdvözlégy, áldott légy Oltáriszentség!

19. Jézus szent Teste, lobbantsd lángra
szívünk,
Jézus szent Vére, mosd tisztára lelkünk!
Kenyér s bor színében táplálj minket!
Isten Báránya, add nekünk békédet!

14. Hozzád emelem a lelkem,
benned bízom, Istenem!

20. Ízleljétek és lássátok,
az Élet Kenyerét áldjátok!
Jézus milyen jóságos!

Ne engedd, hogy megszégyenüljek,
aki benned bízik, nem szégyenül meg.
Én benned bízom szüntelen,
végtelenül jó vagy, Istenem!

Boldog az ember, akit az Élet Kenyere táplál,
megmenti lelkét, ki hozzá menekül,
nem érheti kár.

Utaidat mutasd meg nekem,
Te vagy üdvözítő Istenem.
Én benned bízom szüntelen,
végtelenül jó vagy, Istenem.

21. Gyere, kicsi barátom, menjünk gyorsan:
Jézus vár reánk a templomban!
Jöjj hát, kicsi barátom,
fogjunk kezet, mondjuk együtt: béke veled!

15. Föltámadt Krisztus, legyőzte a halált,
szívünkben új hajnal virrad.
Indulj az útra és soha meg ne állj!
Alleluja, alleluja!

Ha a szívem tiszta, boldog vagyok,
Jézusnak is otthont adok!
Jöjj hát, kicsi barátom, énekeljünk,
boldog szívvel ünnepeljünk!
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Jézus hív, Jézus vár,
a templom nyitva áll!
Ragyog ránk a napsugár,
mert Jézus minket vár!

Védelmezz, Magyarok Nagyasszonya,
imádkozz érettünk, Anyánk!
Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár,
a hűtlenség kígyója szívünkre vár.
Erőtlen gyermeked hozzád kiált:
Ne hagyj el, jöjj, segíts már!

22. Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó nap!
Szeplőtlen fogantatott, ártatlan lány,
könyörögj érettünk, Anyánk!

A szeretet hűsége szívünkben ég,
mint hajnali verőfény, oly tiszta szép,
Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk;
utunkon előttünk járj!

Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó nap!

A következő találkozó időpontja: 2018. október 6.
Mit viszel haza?

Az énekfüzet a Ferences Alapítvány
támogatásával készült el.
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
alapítványa kárpátaljai rászorulókat, autista fiatalokat és
felnőtteket, oktatási, missziós és szociális tevékenységeket,
valamint ifjúsági programokat támogat.

ferencesalapitvany.hu

8

