
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 

2018. október 6. 

Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. (2Kor 5,17) 

 

A találkozó programja 

 

 9.00: napindító 

 10.00: főelőadás – Kató Csaba és Kató-Bellavics Ágota, majd 

szentségimádás az Új Jeruzsálem Közösséggel és Csiszér Lacival 

 12.00: fakultációk 

 14.00: ebédszünet, idő a személyes találkozásokra 

 15.30: énekpróba a szentmisére 

 16.00: szentmise Udvardy György püspök atyával.  

A zenei szolgálatot a Boanergész Együttes végzi. 

 18.00: közös dicsőítés a Boanergész Együttessel 

 

 

Keresd a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót  

az interneten is! 

Web: nagymaros.katolikus.hu  

Facebook: nagymarositalalkozo  

Mixcloud: nagymarosi_talalkozo 

#Nagymaros 
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Isten hozott Nagymaroson! 

 
 

 

A programhelyszínek megtalálásában segít ez a térkép, 

amit Nagymaroson is kifüggesztettünk,  

és az interneten is elérsz: 

https://goo.gl/z3vHQz 

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozón film- és fényképfelvételek készülnek. 

A résztvevők tudomásul veszik ezt, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 

pedig felelősséget vállal, hogy nem használja fel jogszerűtlenül az itt 

készült felvételeket. 

 

Térkép 

https://goo.gl/z3vHQz
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Fakultációk és műhelyek 

A főelőadást követően 12 és 14 óra között különféle választható programokon 

vehettek részt. Ezek között megtaláljátok a „klasszikus” fakultációkat, de 

számos kisebb létszámú lelkiségi műhely is vár rátok. Megtalálod a helyed, ha 

zenére vagy csendre, ha beszélgetésre vagy meghallgatásra vágysz.  

 

 Főelőadóinkkal, Kató Csabával és Kató-Bellavics Ágotával a plébániakertben 

maradva beszélgethetsz tovább. 

 Az örökifjú Kerényi Lajos atya a nagytemplomban vár minden résztvevőt 

előadásán.  

 Kérdésed akadt? Vidd fel a nagymarosi kálváriadombra – a hegymászás után 

Brückner Ákos Előd, Somogyi Sándor és Fejérdy Áron atya vár a kérdezz-

felelek fakultáción.  

 Meghívtál, hogy vízre lépjek… Keresztény vagy? Ez azt jelenti, meghívott vagy. 

Neked is van hivatásod! Az Iránytű Hivatástisztázó Műhely abban szeretne 

támpontokat adni, hogy az Úr mellett dönts, hogy beszállj Jézus mellé a bárkába. 

Az Iránytű Hivatástisztázó Műhely a Szent Márton Közösségi Házban tartja 

programját. Figyelem! Csak 18 és 35 év közöttieknek! 

 Hazám útjain megyek… – Keresztényként a diktatúra árnyékában. Hogyan 

kezdődtek „a Nagymarosok”? Sillye Jenő zenés tanúságtétellel vár minden 

érdeklődőt a művelődési házban. 

 Utak Krisztushoz görögkatolikus szemmel: a beavató szentségek a keleti 

hagyományban címmel tart előadást és beszélgetést Orosz István atya a felső 

iskolában. 

 „Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem.” Taizéi imát és zenei műhelyt 

tart Kertész Annamária és Bálint Zsolt a református templomban. Figyelem! 

Nemcsak zenészeknek!  

 Belekeresztelkedtünk a Kapcsolatba – éljünk is Benne! Egy ősi imamód, a lectio 

divina tanulására és kipróbálására nyílik lehetőség Szentes Judit szociális 

testvér imatanító műhelyén a felső iskolában. 

 

https://www.sapientia.hu/hu/iranytu
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 Evangelizálni ma? Bécser Róbert ferences atya műhelyén azt kutatjuk, hogyan 

hirdessük Isten országát a plébánián és a plébánián kívül, akár közösségben, akár 

személyes kapcsolatainkban. A program helyszíne a felső iskola. 

 Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat munkatársai várják a 

Szent Márton Közösségi Ház udvarán mindazokat, akik az imádság terében 

szeretnének beszélgetni, találkozni önmagukkal. 

 Azoknak, akik csak csendre és az Úr jelenlétére vágynak, a fakultációk végéig tart 

majd a csendes szentségimádás az altemplomban. 

 A főelőadás végétől a szentmise kezdetéig folyamatosan lesz 

lehetőséged szentgyónásra, lelki beszélgetésre a jelenlevő atyákkal. 
 

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! 

 

 

 

 

http://oazis.jezsuita.hu/
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A találkozó énekei 

 

Napindító 

1. Eljött hozzám, mikor még bűnben 

éltem,  

s felnyitotta a szemem.  

Szolgává lett, önmagát megalázva,  

bűneimért szenvedett! 

Eljöttem, hogy áldjam,  

csodáljam, imádjam  

Őt, ki értem adta önmagát!  

Csodálatos Isten,  

dicsőséges Bárány,  

fogadd el szívem imádatát! 

||: Hívd segítségül nevét és 

megmenekülsz! :|| 

2. Lelkem, áldd az Urat, 

áldd az Urat, egyedül őt imádd! 

Zengj úgy, mint soha még, őt dicsérd! 

A lelkem csak téged áld! 

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! 

Kegyelmed nagy és türelmed hosszú, 

szerelmed mély és az égig ér. 

Nem szűnök énekelni jóságodról, 

tízezer okom van, hogy zengjek még. 

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! 

 

 

3. A kegyelem árad és árad és árad, 

a kegyelem árad, mint az eső, 

a kegyelem árad és árad mindenhol. 

Jézus, tebenned bízom, 

Jézus, irgalmad kísér, 

Jézus, veled táncolok örökké! 

4. ||: Élet van tebenned,  

erő van tebenned,  

remény van tebenned,  

ó, Jézus! :|| 

Így dicsérlek életemmel,  

és áldalak minden erőmmel,  

az életemmel, minden erőmmel,  

csak benned van reményem! 

5. Hozzád száll az énekem,  

olyan jó Téged dicsérni!  

Bűnös volt az életem,  

eljöttél, hogy megments engem! 

A mennyből jöttél közénk, hogy út 

legyél,  

feláldoztad magad a bűnömért.  

A Golgotán meghaltál,  

harmadnap feltámadtál,  

uralkodsz mindörökké! 

6. 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: 
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Refr.: Áldott legyen az Úr neve, 

áldom nevedet! 

Áldott legyen az Úr neve, 

áldott legyen hatalmas neved! 

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. 

Minden áldást dicséretté formál szívem, 

s ha körülzár a sötétség, azt mondom én: 

Refr.: Áldott legyen az Úr neve… 

||: Te adsz és elveszel, Te adsz és elveszel,  

a szívem így felel: Hogy áldom szent 

neved! :|| 

7. Dicsérem Őt szentélyében,  

dicsérem Őt reggel, délben, este, 

szent nevét zengem.  

Dicsérem Őt erejéért,  

hatalmáért, kegyelméért áldom, 

Ő a Királyom! 

A napfelkeltétől szóljon a dicséret,  

keleten, nyugaton, északon, délen! 

Minden lélegzetemmel a nagy Királyt 

dicsérem,  

gyerünk most trónja elé, áldjuk Őt! 

Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!  

Áldjuk Őt! Áldjuk Őt! 

8. ||: Táncolva éneklek, 

ujjongok Jézusért.  

Szívemben a szent örömnek  

nincsen gátja már. :|| 

||: És nem zavar, hogyha ezért  

bolondnak néznek majd! :‖ 

||: Na-na-na-na-na-na, hej! :|| 

Szentségimádás 

9. Meghívtál, hogy vízre lépjek,  

hol nélküled elsüllyedek!  

De ebben megtalállak téged:  

a mélységben megtart hitem! 

Refr.: Nagy neved hívom én,  

és felnézek a vizek fölé. 

Ott látlak én,  

a lelkem benned megpihen. 

Enyém vagy és én tied. 

A mélységnél nagyobb kegyelmed, 

mely elvezet és tart engem. 

Ha elbuknék és nagyon félnék, 

te nem hagysz el, nem inogsz meg. 

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. 

Refr.: Nagy neved hívom én… 

10. ||: Király vagy, Király vagy, 

Király vagy, Jézus király! :|| 

Most felemeljük a szívünket, 

most felemeljük kezeinket, 

trónod elé járulunk: 

imádva légy! 

11. Dicső, fenséges Úr s Király, 

ki az egeken trónol,  

bölcs, erős és szent az Úr,  

a mi Istenünk! 
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12. Állok és téged csodállak Istenem,  

néked zeng minden hódolat! 

Lelkem csak rád vágyik,  

mert kegyelmed mindvégig megtart! 

13. Jézus, térdet hajtunk,  

te vagy a Királyunk, 

énekünk magasba emel,  

foglald el királyi trónod! 

Úgy várunk, jöjj,  

tied a trón! (3x)  

Jöjj, Úr Jézus, te légy Urunk! 

Jézus, térdet hajtok,  

te vagy a Királyom, 

énekem magasba emel,  

foglald el szívemnek trónját! 

Úgy várlak, jöjj,  

tied szívem! (3x)  

Jöjj, Úr Jézus, te légy az életem! 

14. Méltó a Bárány,  

hogy vegyen dicsőséget, 

hódolatot, áldást és tisztességet! 

Szent az Ő neve örökké!  

Szent az Ő neve örökké! 

15. ||: Több erőt, több szeretetet,  

többet tőled minden nap! :|| 

||: És teljes szívemből imádom neved,  

az elmém meghajol és hódol neked! 

Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem! 

Mert Te vagy az Úr! Te vagy az Úr! :|| 

16. Igazságban, szellemben  

életem átadom, 

szerelmemnek olaját s teljes hódolatom, 

mindent átadok neked, fogadd el, 

Istenem, 

oltárodra hadd tegyem, itt van megtört 

szívem! 

Jézus, hű jóbarát, mondd, mit adhatok? 

Szerető nagy Király, vajon mit hozhatok? 

Mit mondhatnék neked, miről szóljon 

dalom? 

Neved dicséretét hozom ajkaimon. 

Hálám elmondani minden szó szegény, 

hiszen oly nagy szeretettel tartozom 

neked én! 

Értem adtad életed, Tied vagyok ma már, 

meghaltál a keresztfán, ez volt értem az 

ár. 

Ott győzted le bűneim, lemostad 

szégyenem, 

a mennybe ajtót nyitottál és behívtál 

engem. 

17. Rejts most el a szárnyad alá! 

Erős kézzel takarj be engem. 

Refr.: Tenger tombol, zúg, süvít a szél, 

te emelsz fel a vihar fölé. 

Uralkodsz hullámok habjain, 

||: szívem nem fél, benned remél. :|| 

Csak Istenben bízz, én lelkem, 

mert Ő él és nagyobb mindennél. 

18. A fény királya Ő, fenségbe 

öltözött, 

||: örüljön a föld! :|| 

Mert fény veszi körül, a sötétség 

menekül, 

s megremeg, ha szól, 

megremeg, ha szól. 

Mily nagy Istenünk, énekeld, 

mily nagy Istenünk! Lásd meg, 

mily nagy, mily nagy Istenünk! 

Örökkévaló, időn uralkodó, 

||: a kezdet és a vég. :|| 
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Ő az Atya, szent Isten, a Fiú, s Szentlélek, 

a győztes Oroszlán, 

a megölt Bárány. 

Minden név felett való, dicséretre méltó, 

szívem énekel: mily nagy Istenünk! 

 

Szentmise 

19. Szentlélek, úgy kérünk, szállj le 

ránk, 

töltsd el a szívünk, életünk,  

hogy béke és áldás szálljon ránk,  

küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk!  

Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,  

hozzád emeljük most mindnyájan  

a szívünk,  

reménységünk belőled fakad,  

hogyha szívünk-lelkünk mindentől 

szabad. 

Ajándékul Lelked küldted el,  

hogy ne önmagunknak, hanem annak 

éljünk,  

aki értünk életét adta.  

Mi is átadjuk most néked életünk. 

20. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie 

eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe 

eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

21. Gloria in excelsis Deo!  

Gloria Deo Domino! 

22. ||: Életünknek minden napját  

Isten áldása kísérje. :|| 

 

 

23. Ébredj, ember, mély álmodból! 

Jézus megment rabságodból! 

Hogyha hívod, eljön Ő, 

egész bensőm imádjad Őt! 

Alleluja, alleluja, alleluja! (3x) 

Áldjad lelkem az Úr nevét, 

mert megtartja ígéretét. 

Mennyi jót tett az Úr velem, 

reá bízom az életem. 

Minden bűnöd megbocsátja Ő,  

betegséged meggyógyítja Ő. 

Hidd el, Jézus benned él,  

néked adja új életét! 

Föltámadt Jézus, győztes Király, 

elhozta nékünk az országát.  

Jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 

hozz a mennyből szép, tiszta fényt! 

És az Élet, íme, megjelent, 

köztünk él ő Szentlelkében. 

Hív Ő téged, hogy élj vele, 

add át néki a szívedet! 

24. Fogadd el, Uram, szabadságomat! 

Fogadd el egészen! 

Vedd értelmemet,  

akaratomat és emlékezésem! 

Mindazt, amim van, és ami vagyok,  

Te adtad ingyen! 

Visszaadok, Uram,  

visszaadok egyszerre mindent! 

||: Legyen fölöttünk korlátlan úr 

rendelkezésed! 

Csak egyet hagyj meg ajándékodul: 

Szeretnem Téged! 
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Csak a szeretet maradjon enyém 

a kegyelemmel,  

és minden, de minden  

gazdagság enyém,   

más semmi nem kell! :|| 

25. ||: Sanctus, sanctus,  

sanctus Deus sabaoth! :|| 

Pleni sunt coeli et terra, gloria tua! 

||: Hosanna in excelsis Deo!  

Hosanna in excelsis! :|| 

Benedictus qui venit in nomine Domini! 

||: Hosanna in excelsis Deo!  

Hosanna in excelsis! :|| 

26. Agnus Dei, qui tollis peccata 

mundi!  

Miserere nobis! 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi!  

Miserere nobis! 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi!  

Dona nobis pacem! 

27. Eléd lépek, jó Uram,  

hol béke és nyugalom vár. 

Vágyom, hogy érints Lelkeddel,  

hogy múljék, ami fáj. 

Én hiszem, hogy itt vagy közöttünk,  

és halkan, szelíden hívsz,  

és mi társaid leszünk örökké,  

hol boldog dalát zengi minden szív.  

||: Áldom az Urat, míg élek, és szeretem 

örökké, 

örömmel mondok hálát a világon 

mindenért! :|| 

Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő 

szeretettel,  

és egy új életnek boldogsága érző szíve 

lel. 

Én tudom, hogy itt vagy közöttünk,  

és halkan, szelíden hívsz,  

és mi társaid leszünk örökké,  

hol boldog dalát zengi minden szív. 

28. Uram, Tehozzád futok,  

élő vízre szomjazom, 

közelséged, ó, mily jó énnekem. 

Kérlek, ne menj el tőlem,  

légy mindig segítségem, 

úgy kívánlak Téged, Istenem! 

Én pedig szüntelen remélek,  

egyre jobban dicsérlek, 

ajkam beszéli a te igazságodat. 

Hadd legyen most a dalom  

jó illat oltárodon, 

nagyon szeretlek Téged, Jézusom! 

29. Rejts most el… Lásd: 17. ének 

30. Légy forrás a szívünkben,  

legyél tűz és légy szeretet! 

Szállj le reánk, Szentlélek,  

szállj le reánk, Szentlélek! 

31. Szívem telve van veled, 

drága Jézus, hű Megváltóm! 

Hálát érzek mindazért, 

mit értem tettél, drága Jézus! 

Hogy elhívtál és befogadtál, 

nincsen más otthonom. 

Karod óv és átölel. 

Csak nálad van lakhelyem. 

Jöjj közel hát, és ölelj most át, 

szükségem van rád! 

32. Szívem mindörökké áld, 

olyan jó dicsérni téged! 

Magasztallak, hű Atyám, 

mert megváltottál és élek. 
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A mennyből jöttél közénk,  

hogy út legyél. 

Feláldoztad magad a bűnömért. 

A Golgotán meghaltál, 

harmadnap feltámadtál, 

Szívem mindörökké áld! 

33. Hadd legyek Nálad,  

házam a házad!  

Életem védd, ne törjön rám  

gonosz ellenség! Óvj! 

Ha közel az órám, magadhoz hívjál! 

Ott minden szent velem zeng,  

áldja neved örökké! 

Refr.: Krisztus lelke szentelj meg engem!  

Krisztus Teste üdvözítsd engem!  

Krisztus Vére ihless meg engem! 

Feltörő víz Jézus oldalán,  

mosd tisztára hófehér ruhám!  

Halld meg hangom majd ha Téged 

szólít! Sebeiddel ölelj át! 

Hadd legyek Nálad, házam a házad!  

Legyen erőm mindaz a kín, ami Téged 

elér s fáj! 

Ha közel az órám, magadhoz hívjál! 

Ott minden szent velem zeng,  

áldja neved örökké! 

34. Atya, áldott legyél! 

Fiú, téged imádjon a föld és az ég! 

Lélek áradj reánk! 

Örök Istenünk, Téged áld az imánk. 

Jó Atyánk, örök Alkotónk, 

Legyen meg az akaratod! 

Amint a mennyben a te szentjeid, 

dicsérünk Téged itt a földön is. 

Jézusunk, a mi Pártfogónk, 

Te vagy a mi Szabadítónk, 

Egyszülött, kit nekünk ad az Atya, 

Jöjj, Urunk, ma hívunk: Marana tha! 

Szállj le reánk, Lélekistenünk! 

Az utunkon légy velünk! 

Jöjj, vezess, Te vagy az Éltetőnk! 

Ha fáradunk, kérünk, adj erőt! 

35. ||: Röpke fohászként száll a dal,  

égbe szárnyaló madár.  

Fészkét elhagyta már,  

hozzád talál. :|| 

Élsz vagy utazol bárhol,  

de hozzá szól a szív, 

bánat ér vagy örömtáncra hív.  

Mint forrás tör fel a sóhaj,  

mint tenger árad a hála. 

Hallja Ő, egy szó elég,  

az egekig felér! 

Nem vagyok egyedül az úton,  

léptem vezeti Ő. 

Otthonom, a bajban segítőm. 

Testvérem arcán látom,  

hogy Jézus hű barátom, 

Kegyelméből élek én,  

megnyugszom kezén. 

36. ||: Hozsanna, hozsanna, 

hozsanna Dávid Fiának! :|| 

Hozzád száll énekünk, 

szívünkből szeretünk. 

Nincsen kívüled senki más, 

csak Te vagy a mi Istenünk. 

||: Hozsanna, hozsanna,  

Jézus Isten Báránya. :|| 

Hozzád száll énekünk, 

szívünkből szeretünk. 

Nincsen kívüled senki más, 

csak Te vagy a mi Istenünk. 
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||: Dicsőség, dicsőség  

a feltámadott Úrnak. :|| 

Hozzád száll énekünk, 

szívünkből szeretünk. 

Nincsen kívüled senki más, 

csak Te vagy a mi Istenünk. 

||: Jézus, Jézus,  

Jézus Isten Báránya. :|| 

Hozzád száll énekünk, 

szívünkből szeretünk. 

Nincsen kívüled senki más, 

csak Te vagy a mi Istenünk. 

 

A következő találkozó időpontja: 2019. május 18. 

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 


