
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 

2019. május 18. 

„Fölkelek és Atyámhoz megyek…” (Lk 15,18) 

 
A találkozó programja 

 
 9.00: napindító 
 10.00: főelőadás – Száraz László és Szilágyi Szabolcs atya,  

majd szentségimádás a Nyolc Boldogság Katolikus Közösséggel  
 12.00: fakultációk 
 14.00: ebédszünet, idő a személyes találkozásokra 
 15.30: énekpróba a szentmisére 
 16.00: szentmise Beer Miklós püspök atyával. A zenei szolgálatot  

a szombathelyi Új Esély Dicsőítő Zenekar végzi. 
 18.00: közös dicsőítés az Új Esély Dicsőítő Zenekarral 
 táncház a Jászok Együttessel 
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Isten hozott Nagymaroson! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Térkép 

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. 

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

 

 Főelőadóinkkal a művelődési házban beszélgethettek tovább.  

 Kerényi Lajos atya a nagytemplomban vár előadásán.  

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

Brückner Ákos Előd, Somogyi Sándor és Farkas László 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! 

 „Szállj, dalom!” Sillye Jenő zenés tanúságtétellel vár az alsó iskolában. 

 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 Guiness-rekordot, 

vagy csak tudni szeretnéd, hogy mennyiben érint a NEK téged, akkor szeretettel 

várunk egy színes előadással a felső iskolában! 

 Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat munkatársai várnak a Szent 

Márton Közösségi Ház udvarán, ha az imádság terében szeretnél beszélgetni, 

találkozni önmagaddal. 

 Markó Mária gyásztanácsadó Ami egyszer a tiéd volt… című műhelyén 

veszteségeinkről, az ezekkel való szembenézésről, veszteségeink feldolgozásáról 

lesz szó a felső iskolában. 

 Drámai találkozások címmel a tékozló fiú történetének drámai és biblikus 

elmélyítésével várnak a Nyolc Boldogság Közösség tagjai és Csernai Balázs atya 

a plébániakertben. Velük maradva felkészülhetsz a kiengesztelődés szentségének 

vételére. 

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. 
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 Életbevágó veszteségek és döntések címmel tart műhelyt Keresztes Ilona, rádiós 

szerkesztő-műsorvezető és a Fiatalok az Élet Szolgálatában közösség a felső 

iskolában.  

 Azoknak, akik csak csendre és az Úr jelenlétére vágynak, egész délután tart majd a 

csendes szentségimádás az altemplomban.  

 A főelőadás végétől a szentmise kezdetéig folyamatosan lesz lehetőség 

szentgyónásra, lelki beszélgetésre a jelenlevő atyákkal. 

 

A művelődési házban véradás lesz 14.00-tól 15.30-ig. Személyi igazolvány, 

lakcímkártya és TAJ-kártya szükséges hozzá. Csak 18 éven felüliek adhatnak vért! 

 

 

„Felkelek és Atyámhoz megyek…” 
 

 

„Isten vár ránk, várja, hogy legalább egy szűk rést nyissunk előtte, hogy a 

megbocsátásával, a kegyelmével cselekedni tudjon bennünk. Csak az ismeri igazán 

az Urat, akit megérintett, megsimogatott az irgalmasság gyengédsége. Ezért gyakran 

ismétlem, hogy az a hely, ahol találkozom Jézus irgalmával, nem más, mint a bűnöm. 

Amikor megtapasztaljuk az irgalmasság ölelését, amikor hagyjuk, hogy átöleljen, 

amikor megindít minket, akkor megváltozhat az életünk, mert megpróbálunk 

megfelelni ennek a hatalmas, váratlan ajándéknak, amely oly bőséges, hogy emberi 

szemmel nézve akár „igazságtalanságnak” is tűnhet. Egy olyan Istennel állunk 

szemben, aki ismeri a bűneinket, a csalásainkat, az árulásainkat, a nyomorúságunkat. 

Mégis ott vár ránk, hogy teljesen nekünk adja magát, hogy újra felemeljen minket.” 

(Ferenc pápa)

Ezen a találkozón arra hívunk, hogy élj a kiengesztelődés szentségével, végezd 

el szentgyónásodat! A nap folyamán ebben kapsz segítséget a főelőadásban, a 

fakultációkon, műhelyeken, a közös imádságban. 

A találkozón már a szentségimádás kezdetétől lesz lehetőséged arra, hogy 

elvégezd szentgyónásodat vagy beszélgess mindazokról a kérdésekről, esetleg 

terhekről, amelyek foglalkoztatnak. A gyóntató atyák a plébániakertben és a 

templom melletti kertben várnak majd a nap folyamán – keresd a találkozó 

helyszínén a tájékoztató feliratokat! 
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A találkozó énekei 
 

 

Napindító 

 

1. Minden új nap veled kezdődik el, 

megtöltöd szívem kincseiddel. 

Szentséged szépsége megújít engem, 

te vagy szerelmesem! 

Jövök hozzád, kegyelmedbe. 

Folyó, mely árad, mosson meg engem, 

tisztítson meg teljesen!  

Te vagy szerelmesem! 

 

2. Jöjj, hívunk, jöjj, Szentlélek,  

a szívünkbe áradj, 

jöjj, hívunk, jöjj, mint folyó, amely túlárad!  

Úgy várunk, és kiáltunk:  

áradj szét, áradj szét, áradj szét! 

 

3. Életem ereje, hűséges szövetségesem, 

Uram és Megváltóm, közelséged elég nekem. 

Tökéletes Jézus! 

Reményem, örömöm, forrásom belőled fakad. 

Ékszerem, koronám,  

minden gazdagságom Te vagy! 

Tökéletes Jézus! 

 

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! 

 

4. Erőt adsz minden helyzetben,  

Te vagy a kincsem, életem.  

Te vagy a mindenem! 

Kereslek, mert oly drága vagy, 

nincs mivel pótolhatnálak,  

Te vagy a mindenem! 

 

||: Jézus, hű Bárány, áldom szent neved! :|| 

Elvetted bűnöm, szégyenem, 

köszönöm, hogy újjálettem!  

Te vagy a mindenem.  

Felemelsz, hogyha elbukom,  

Szentlelked betölt, jól tudom.  

Te vagy a mindenem! 

 

||: Jézus, hű Bárány, áldom szent neved! :|| 

 

5. Király vagy, Király vagy, 

Király vagy, Király vagy, Jézus Király! 

Most felemeljük a szívünket,  

most felemeljük kezeinket: 

trónod elé járulunk, imádva légy! 

 

6. Odaadom életemet és minden napomat,  

az álmaimat neked és mindent, amim van.  

||: A te lábadhoz, Jézus. :|| 

||: Méltó vagy, Uram, trónodra! :|| 

 

7. Add, hogy a szívemmel lássak,  

a szívemmel láthassalak: 

||: Látni akarlak! :|| 

 

Kérlek, nyisd meg most szemem,  

egy pillantást hadd vessek a mennybe,  

hogy valóban lássalak,  

miközben énekeljük, hogy szent vagy! 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy! (3x)  

Valóban szent vagy! 

 

Szentségimádás 
 

8. Jézus, leborulok szent színed előtt! 

Most már tiéd vagyok, hadd hallja meg a föld! 

 

A mennyben az angyalok magasztalják Őt. 

Vágyam, minden álmom,  

hogy megláthassam Őt. 

 

Egész lényem átadom,  

tiéd legyen minden gondolatom! 

Az életem rád bízom! 

Nálad van az otthonom, nálad van az otthonom. 
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9. Nincs elég dicsérő szó,  

ember, ki oly nagy és méltó, 

mint te vagy, Istenünk!  

Mindaz mi fontos itt lent,  

melletted eltörpül minden. 

Nem számít más, csak te! 

 

Odaadom életemet és minden napomat,  

az álmaimat neked és mindent, amim van.  

||: A te lábadhoz, Jézus. :|| 

 

Kereszted fel sem érem,  

hogy mennyit szenvedtél értem. 

Meghajlok előtted.  

Mennyei gazdagságtól  

szolgaként megváló Úr vagy, 

hogy engem megmentsél. 

 

||: Méltó vagy, Uram, trónodra!  :|| 

 

10. Karjaid tartanak, tudom,  

biztos oltalom szerelmed.  

Tied vagyok, csak benned hiszek, 

s ez nem változik meg, míg élek!  

 

Hozzád tartozom, Uram, érted éneklek, Uram,  

Bárhová is mész, bármit is ígérsz, benned bízom!  

 

Egész lényem keres téged, Uram,  

egész lényem követ téged, Uram, 

egész lényem szolgál téged, Uram,  

egész lényem szeret téged, Uram! 

 

11. Lásd: 14. ének 

 

12. Meghívtál, hogy vízre lépjek, 

hol nélküled elsüllyedek. 

Ebben megtalállak téged, 

a mélységben megtart hitem. 

 

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. 

 

Nagy Neved hívom én… 

 

13. ||: Bízom benned Jézus! :|| 

 

Szentmise 

 
14. Ha szólsz, megdobban a szív,  

kiszárad a száj,  

Téged akar minden porcikám,  

egész lényem vágyik rád! 

Úgy, mint egy kisfiú, ki várja,  

apja mit hozott egy hosszú út után. 

Odarohanok hozzád! 

 

A Forrásnál szívem inni kér,  

élő víz fakad és ömlik rám. 

A Forrásnál lelkünk összeér,  

újra az vagyok, akinek álmodtál. Óóó… 

 

Élő Kútfő, áldott Jézus, forrásunk te vagy! 

Minden élet, minden áldás belőled fakad! 

 

15. A zsoltár válasza:  

Istenem és királyom, magasztallak téged, *  

szent nevedet áldom örökkön örökké.   

 

16. Felajánlom lelkem Uram,  

felajánlom, én Istenem! 

Fogadd el lényem s formáld át teljesen!  

Felajánlom, én Istenem! 

 

Felajánlom életem, Uram, 

felajánlom, én Istenem! 

Fogadd el életem, teljesen tiéd legyen! 

Felajánlom, én Istenem! 

 

Felajánlom bűneim, Uram, 

felajánlom, én Istenem! 

Bocsásd meg bűneim, tisztítsd meg szívem! 

Felajánlom, én Istenem! 
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17. ||: Szent vagy, szent vagy, Istenem,  

szent vagy, szent vagy, Istenem, 

mindenség Ura, Istene! :|| 

 

||: Hozsanna, hozsanna, hozsanna  

a magasságban! :|| 

 

18. Teremtő tervedben engem is akartál. 

Hozzám annyira hű voltál. 

Hangot sem adtam még felettem daloltál. 

Hozzám annyira jó voltál. 

 

Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szeretet! 

Isten felkutatott, nem nyugodott,  

amíg meg nem lelt. 

Nem érdemeltem, ki sem fizettem,  

mégis ingyen enyém lett. 

Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szeretet! 

 

Ellened küzdöttem s Te értem harcoltál. 

Hozzám annyira hű voltál. 

Megromlott lelkemért mindent feláldoztál. 

Hozzám annyira jó voltál. 

 

Hegységeken átkelsz, sötétségen áttörsz,  

míg utánam eredsz. 

Kőfalakat döntesz, hazugságot rombolsz,  

míg utánam eredsz. 

 

19. Látom az Élő Jézust, tűzfelhőben visszatér  

és hódol majd a mindenség, Ő él! 

Látom örök kegyelmét elfedezni vétkeink, 

megváltottak éneklik: 

 

||: Hozsanna, hozsanna,  

jöjj, megváltó Királyunk! :|| 

 

Látok egy nemzedéket, kik tudják, mi az elhívás, 

egy szent népet, mely hitben jár. 

Egy nép, mely minden harcát  

térden állva vívja meg,  

Ébredést kér és győztes lesz! 

 

Teremts bennem új szívet, hogy lássam, amit te, 

nyisd meg szemeimet! 

Hadd szeressek úgy, mint te szerettél! 

Fájjon az, mi neked fájt, hogy elvégezzem azt, 

amire elhívtál,  

hogy készen álljak végül majd előtted. 

20. Hogy bízhattál rám oly kincset,  

mit angyalok sem kapnak meg? 

Féltőn hívtál, itt állok hát, Isten királyi trónjánál. 

És int felém két sebzett kéz,  

a Megváltó karjába zár! 

 

Ha szívem vádlás döfné át,  

ha sátán bűnömmel kísért; 

egy szó és gyászom szétrebben, 

az Úr van itt, az Egyetlen! 

Ó, áldom Őt, ki küzd és győz, 

biztos bástya lelkem várán! 

 

Itt állok most trónodnál, Véred tett ártatlanná. 

Szent véreden át bátran lépek hozzád;  

szent karjaidban otthon vár! 

 

Isten Fiát, Jézust látom,  

meghalt értem, hogy megváltson. 

Ártatlan, bűntelen szentség, szépség,  

mit szem nem látott még. 

Ó, száz és száz szó;  

száz és száz dal nem írhatja le fenségét! 

 

Szálljon fel hála és imádat!  

Szívünkből elmos minden vádat. 

Ó, és áldjuk Őt, áldjuk Őt,  

ki vérét adta bűnünkért! 

 

21. Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátrónánk,  

nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk: 

Magyarországról, édes hazánkról, 

ne feledkezzél el szegény magyarokról. 

 

Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya, 

Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája! 

Magyarországról, édes hazánkról, 

ne feledkezzél el szegény magyarokról.
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A következő találkozó időpontja: 2019. október 5. 

Mit viszel haza? 
 

 

Keresd a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót az interneten is! 

Web: nagymaros.katolikus.hu  

Facebook: nagymarositalalkozo 

Instagram: nagymarosi.talalkozo  

Mixcloud: nagymarosi_talalkozo  

#Nagymaros 
 


