
Várunk 2018. október 6-án, szombaton Nagymaroson 8.30-tól 9.45-ig 
korosztályonként a megszokott gyülekezési helyeken.
Kérjük, érkezz időben, mert a programok külön helyszínen zajlanak és 
később már nincs lehetőség csatlakozni!

HOZZ MAGADDAL TAJ-kártyát, enni- és innivalót, esőkabátot, fejfedőt 
napszúrás ellen és időjárásnak megfelelő öltözéket.
HAGYD OTTHON 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 napi program felkészített vezetők irányítása mellett zajlik; nincs lehe-
tőség 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 gyerme-
kekért 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 költsége 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 ér-
zed, 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

GYEREKMAROS.HUGYEREKMAROS! DIÁKMAROS! KAMASZMAROS! GYEREKMAROS! DIÁKMAROS! KAMASZMAROS!

9.00 napindító | 10.00 főelőadás – Kató Csaba és Kató-Bellavics Ágota,  
majd szentségimádás az Új Jeruzsálem Közösséggel és Csiszér Lacival  
12.00 fakultációk | 13.30 ebédszünet –  idő a személyes találkozásokra  
15.30 énekpróba a szentmisére | 16.00 szentmise – főcelebráns: Udvardy  
György pécsi megyéspüspök; zenei szolgálat: Boanergész Együttes  

18.00 közös dicsőítés a Boanergész Együttessel
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„MINDENKI, AKI  KRISZTUSBAN VAN,  ÚJ TEREMTMÉNY.” 
(2KOR 5,17)

A beavató szentségek
Az őszi Gyerekmaros témája:

 

 

 

A hét szentségből hármat nevezünk a bea va - 
tás szentségének, ezek a keresztség, a bérmálás 
és az Eucharisztia.
A keresztségben az Ádám és Éva által elkövetett 
bűnt lemossa rólunk a kegyelem, és Isten 
gyermekei leszünk.
A bérmálásban a Szentlélek ajándékait kap-
juk, aki növeli hitünket, reményt ad, és  
megerősít minket Isten és az emberek 
szere tetében.
Az Eucharisztiában pedig egészen bensőnkbe 
fogadhatjuk Jézust, aki jelen van a kenyér 
és a bor színe alatt. Ez a szentség 
megerősít, föleleveníti a szeretetet,  
a megújított szeretet pedig eltörli a 
bocsánatos bűnöket.
Ezen az őszi nagymarosi napon játékok- 
kal, az egymással és Istennel való 
találkozás örömével szemléljük Isten 
csodálatos ajándékait, melyeket 
nekünk ad a szentségek formájában.

Várunk nagy örömmel és szeretettel 
Téged
  a Gyerekmaros stábja

De mik is azok a beavató szentségek? 
Egyáltalán miért vannak szentségek?  

Mi történik akkor, amikor csecsemőkoromban 
leöntenek vízzel a templomban? Hogyan 

lehetek Isten gyermeke?

A szentségekben Isten cselekszik, rajtuk ke-
resztül megmutatja irántunk, gyermekei iránti 
szeretetét. Mindegyik szentséget Ő alapítot-
ta, Ő bízta az Egyházra, Ő az, aki megnyil-
vánul rajtuk keresztül különböző formákban. 
A szentségek látható jelek, amelyek látha-
tatlan kegyelmeket közvetítenek. Szemeinkkel 
hétköznapi anyagokat – vizet, bort, kenye-
ret – és egyszerű mozdulatokat – kézrá té tel,  
krizmával való megkenés – látunk, de ami 
történik, korántsem hétköznapi: a szentsé-
gek által részesülhetünk Isten kegyelmé-
ben, ez a kegyelem Isten ingyenes aján-
déka, amely erőt ad a mindennapokhoz, 
és az üdvös ség útjára vezet. Természe-
tesen ez ak kor történik meg, ha bennünk 
van a jóakarat, hogy Istenhez közelebb  
kerüljünk.



Jelek, amelyek valós változást hoznak életünkben.  
Események, amelyekben biztosan találkozhatunk az Úrral. 
Isten Egyházán keresztül szeretne jelen lenni életünkben 
a hétköznapokon és az ünnepek idején is. Ennek kitün-
tetett pontjai a szentségek, egyszeriek és rendszeresek 
egyaránt. A következő találkozókon ezekről az életadó 
forrásokról, találkozási pontokról szeretnénk gondol-
kodni, idén ősszel különösen is összpontosítva a  
keresztségre és a bérmálás szentségére.

„Mindenki, aki Krisztus-
ban van, új teremtmény.” 

Az életünk egy nagy 
utazás. Utunk Istenből 
indul és hozzá tér vissza. 
Az őszi találkozón arra 
hívunk, hogy járjuk be 
együtt az élet útját. Te hol 
tartasz ezen az úton?

1. Kiindulási pont
„Ismerd fel, ó, keresztény nagy 
méltóságodat.” (Nagy Szent Leó)

Kaptál egy életet. Mit látsz 
benne? Mit akarsz kezdeni vele?

2. A meghívás és a te válaszod
„Nézd, az ajtóban állok és 
kopogok. Aki meghallja sza-
vam, és ajtót nyit, bemegyek 
hozzá, vele eszem, ő meg ve-
lem.” (Jel 3,20)

A Hírnök átadja a meghívást: 
„Jöjj és élj!” Hogyan érin-
tenek a Hírnök szavai? Mit 
érintenek meg benned? Milyen 
válasz születik meg benned? 

3. Az indulás
Mi kell ahhoz, 
hogy szabaddá válj 
az indulásra? Mit 
hagysz magad mö-
gött? Mit viszel 
magaddal? Döntöt-
tél. Elindulsz.

4. Vele(d) az úton
„Isten emberré lett, hogy  
az ember »»istenné «« legyen.”  
(Szent Iréneusz)

Egyedül nem megy. Szükséged van 
egy Kísérőre, aki ismeri az utat. 
Ő nem helyetted cselekszik, hanem 
veled. Kiből, miből tud táplálkoz-
ni az élethez való bátorságod? Hol 
tapasztalod Kísérőd támogató barát-
ságát?

5. Kihívások és menedékek
„Nem kell félned az éjjeli rémtől, 
a nappal szárnyaló nyíltól.”  
(Zsolt 91,5)

Újabb és újabb elágazásokhoz érsz. 
Hová tart utad? Az elszigetelődés 
halálába? Vagy az élet teljességé-
be? Kik adnak számodra védelmet a 
kiszolgáltatottsággal szemben? Hol 
találsz menedéket utadon? Hol vagy 
otthon a világban?

6. Rátalálás a kincsre
„Isten dicsősége az élő 
ember.” (Szent Iréneusz)

Megérkeztél. Felfedezed, 
hogy „mikor azt mondjuk: 
Isten gyermekei vagyunk, 
ezt állítjuk: Isten saját 
életét adja nekünk, ré-
szesít istenségében, azaz 
a szó szoros értelmében 
megistenülünk”. (Fran-
cois Varillon) A kincs 
nemcsak benned van: te 
magad is kincs vagy. Válj 
azzá, aki már vagy, akivé 
lettél a keresztségben! 
Ahogy André Louf írja: 
„Vissza kell térned önma-
gadhoz, legbensőbb termé-
szetedhez, az igazihoz, a 
Jézusban élő ember termé-
szetéhez. Hiszen már most 
ilyen ember vagy: minde-
nestől a kegyelem műve.”

„Szeress és tégy, amit 
akarsz!” (Szent Ágoston)

Találkoztál az Élettel. Bár-
hova mész, viszed magaddal. 
Isten rajtad keresztül akar 
kopogtatni mások ajtaján.

7. Küldetést kaptál
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