
leVÉl – 2019 ősZÉn
NAGYMAROSIVárunk 2019. október 5-én, szombaton Nagymaroson 8.30-tól

9.45-ig korosztályonként a megszoko� gyülekezési helyeken. Kérjük,
érkezz időben, mert a programok külön helyszínen zajlanak és ké-
sőbb már nincs lehetőség csatlakozni!

HOZZ MAGADDAL TAJ-kártyát, enni- és innivalót, esőkabátot, fej-
fedőt 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 felkészíte� vezetők irányítása melle� zajlik; nincs le-
hetőség a gyerekeket a nap folyamán a programra elkísérni. A sza-
badtéri helyszínen egészségügyi szolgálat, ivóvíz és mobil WC áll
rendelkezésre.

Hazafelé 15.30-kor vagy 17.30-kor (a szentmise után) jöhetnek a
gyermekekért ugyanarra a helyszínre, ahol reggel a szervezőknek át-
adták őket.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azokat a gyermekeket, akiknek vala-
milyen súlyos, esetleg fertőző betegsége van, nem áll módunkban fo-
gadni! Ha a gyermek allergiás vagy valamilyen gyógyszert szed,
kérjük, erről feltétlenül tájékoztassa a csoportvezetőt! A találkozó to-
vábbra is ingyenes, de a lebonyolításhoz hálásan fogadjuk adomá-
nyaikat a gyülekezési helyszíneken. (A program 1 főre jutó költsége
körülbelül 600 Ft.)

KEDVES SEGÍTŐK!

Ha elmúltál már 16 éves és szeretsz gyerekek közö� lenni, ha szépen
tudsz zenélni, fényképezni, vagy finom szendvicseket kensz, és úgy
érzed, tenned kéne már valamit, várunk Téged is! A segítőknek felké-
szítő alkalmat tartunk, melynek részleteiről a honlapunkon további
információkat találsz. Kérjük, vegyél részt ezen az alkalmon, hogy fel-
készülten tudj foglalkozni a gyerekekkel, és megismerkedj azokkal,
akikkel együ� fogsz szolgálni a találkozón!

További felvilágosítás segítők részére:

Bálint Mátyás: 20/337-9799, segitok.gyerekmaros@gmail.com

A következő Gyerekmaros témája az
életünk nagy fordulópontjaival kap-
csolatos szentségek (a házasság, és
az egyházi rend szentségei), az élet-
hivatás és az elköteleződés kérdése.
Mire hív engem a Jóisten? Mi jobb,
egyedülállónak vagy házasnak lenni?
Kit vegyek feleségül? Ki legyen
a férjem? Mi a házasság értelme?
Mi van, ha motoszkál bennem
a papság, szerzetesség gondolata?
Lehetséges egy életen át a cölibátus
megtartása?
Mindegyikünk hivatása egyedi.
Ahogy egyesek bármit megjavítanak,
ha elromlik, mások orvosnak állnak,
ismét mások pedig az iskolákban taní-
tanak, úgy az élethivatásaink is külön-
bözőek. Van, akinek családanyaként,

családapaként szán feladatot a Jó-
isten, másokat pedig szerzetességre,
papságra hív. A Jóisten e különböző
(élet)hivatások által szeretne elvezetni
minket az üdvösségre. A papi és szer-
zetesi, illetve családapai és család-
anyai hivatás egyaránt Isten végtelen
szeretetéből táplálkozik. A házasság
szentségében a jegyespár tagjai Isten
elő� kijelen�k, hogy életszövetségre
lépnek, Isten pedig megszenteli kap-
csolatukat, erőt, szeretetet, kitartást
adva közös életükhöz. A szerzetes-
ségben, papságban Isten egészen
mély és közeli kapcsolatra hívja
azokat, akiket erre a szolgálatra
kiválaszto�.
A fen� kérdések nem egyszerűek, de
a következőkre biztos tudod a választ:
1. Ki szolgáltatja ki a házasság szent-
ségét?
A) a pap vagy diakónus | B) a házaspár
tagjai egymásnak | C) az Egyház

2. Az egyházi rend szentségének
melyik fokozatában lehet felesége
az embernek?
A) diakónus | B) áldozópap | C) püspök
3. Melyik jelöli az egyházi rend
szentségének egy fokozatát
az alábbiakból?
A) bíboros | B) érsek | C) püspök
4. Melyik NEM eleme az egyházi
esküvőnek?
A) a gyűrűk megáldása | B) Minden-
szentek litániája | C) eskütétel
Gyere közénk ezen a szép őszi napon,
hogy játékkal, imádsággal, szerete�el,
közösségben tudjunk együ� lenni
Istennel! Hibátlanul megválaszoltad
a kérdéseket? Esetleg valami még nem
teljesen �szta? További kérdések
juto�ak eszedbe? Gyere, és tedd fel
azokat bátran nekünk!
Várunk nagy örömmel és szerete�el
Téged,

Atesztmegoldása:
1–B;2–A;3–C;4–B.

GyERekMAroS dIáKmARos KAmaSzMAroS GyERekMAroS dIáKmARos KAmaSzMAroS

9.00 — NAPINDÍTÓ
10.00 — FŐELŐADÁS

Nyuli Gáborral és feleségével,
Tobisch Borival, a magyarországi

Cor et Lumen Christi
közösség vezetőivel

majd SZENTSÉGIMÁDÁS
a főelőadókkal

és a Te Deum dicsőítő zenekarral
12.00 — FAKULTÁCIÓK
14.00 — EBÉDSZÜNET

idő a személyes találkozásokra
15.30 – ÉNEKPRÓBA A SZENTMISÉRE

16.00 — SZENTMISE
főcelebráns: Mohos Gábor

esztergom-budapesti
segédpüspök.

A zenei szolgálatot
a pilisszentiváni Vox pro Vobis

ének- és zenekar végzi.
18.00 — KÖZÖS ÉNEKLÉS

Úgy fussatok, hogy
elnyerjétek a díjat!

(1Kor 9,24b)
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a Gyerekmaros Stábja



NEM TUDJÁTOK,
HOGY A PÁLYÁN
KÜZDŐK MIND
FUTNAK UGYAN,
DE A DÍJAT CSAK
EGY NYERI EL?
ÚGY FUSSATOK,
HOGY ELNYERJÉTEK!

MIT JELENT EZ?
• Életre szóló döntés Jézus mellett az Egyház

közösségében.
• A Jézus mellett elkötelezett élet az életszentség-

re szóló meghívásunk örömteli elfogadása.
• Az elköteleződés személyes szövetség Istennel,

és ezáltal hatalmas hajtóerő, kegyelem, megtartó
erő.

A te életeben mi az elköteleződés
következő lépése? Hoztál-e már
személyes döntést Jézus mellett,
amellyel „öröklött” hitedet
sajáttá teszed?

MIVEL JÁR?
Egy F1-es pilótafülke nagyon szűk-
nek és kényelmetlennek tűnik.
A pilóták mégsem panaszkodnak,
hogy az „S Merciben” sokkal nagyobb
hely van. Tudják, hogy a pilótafül-
ke kialakítása a legapróbb részle-
tekig úgy van kidolgozva, hogy
ők a legtöbbet tudják kihozni önma-
gukból és az autóból a lehető leg-
nagyobb biztonság mellett.

melyik élethivatásra hívott meg téged, és szabaddá
tesz arra, hogy igent mondjál arra az életállapotra
(házasság, papság, szerzetesség), amelyet Isten
megálmodott neked, amelyben életedet szeretné a
legteljesebb boldogságra kibontakoztatni és ahol a
„legnagyobbat tudod villantani”, ahol a legszebb
gyümölcsöket tudod teremni. Ahol, ha visszanézel az
életedre annak végén, azt tudod mondani: megérte!

Mi az, ami arra ösztönöz, hogy MA egészen Jézus
akaratára bízd magad? Mi az benned, ami ettől
visszatart?

VAJON MŰKÖDIK EZ NÁLAM IS?
„Legyen bennünk nagy bizalom, mert igen fontos
dolog, hogy ne szállítsuk le vágyaink színvonalát.
Legyünk arról meggyőződve, hogy ha mi megtesszük
a magunkét, Isten kegyelméből, ha nem is egyszerre,
de lassan-lassan mégis csak eljuthatunk oda, ahová
egyes szentek; mert hiszen ha ezek sohasem szánták
volna rá magukat, hogy ezt óhajtani fogják, s ha
lépésről-lépésre nem valósították volna meg:
ők sem jutottak volna föl soha oly magasra.
Ő Szent Felsége a bátor lelkeket szereti...”

Avilai Szent Teréz: Önéletrajz (13. fejezet)

MIT JELENT
SZÁMODRA AZ
ELKÖTELEZŐDÉS?

MILYEN ELŐNYEIT,
MILYEN HÁTRÁNYAIT
LÁTOD?

VÁGYOL-E
ELKÖTELEZŐDNI
VAGY INKÁBB FÉLSZ
A TŐLE? MIÉRT?

ELköTEleZŐdNi jÉZus MElLetT
radikális kereszténység – tanítványság – életdöntés

MIÉRT ÉRDEMES ELKÖTELEZŐDNI?
Mindenki, aki el akar érni valamit, legyen az egy
olimpikon, autóversenyző, vagy tudós, vagy bármi
másban jeles, elkötelezi magát amellett, amiben ki
akar tűnni.

(1Kor 9,24b)

Gondold át
a következő találkozóra:

„Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést
hoz.” (Jn 15,5)

Az elkötelezett keresztény élet örömteli, termékeny,
maradandó gyümölcsöt terem.

MILYEN EZ AZ ÉLET?
Isten ígéretei beteljesednek életünkben:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem,
ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én
végbe vittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz,
mert az Atyához megyek.” (Jn 14,12)

A Jézus mellett elkötelezett élet alkalmassá tesz
arra is, hogy felismerjed azt, hogy a Szentlélek

Fe
rn

an
do

Pa
z

Sr
iG

ow
da

St
ev

en
Le

lh
am

Mark Pan

G
rafika:kisanti


