Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
2019. október 5.

„Úgy fussatok, hogy elnyerjétek a díjat!” (1Kor 9,24b)

A találkozó programja
 9.00: napindító
 10.00: főelőadás – Nyuli Gábor és felesége, Tobisch Bori,








a magyarországi Cor et Lumen Christi közösség vezetői,
majd szentségimádás a Te Deum zenekarral
12.00: fakultációk
14.00: ebédszünet, idő a személyes találkozásokra
15.30: énekpróba a szentmisére
16.00: szentmise Mohos Gábor esztergom-budapesti
segédpüspök atyával. A zenei szolgálatot
a pilisszentiváni Vox pro vobis ének- és zenekar végzi.
18.00: közös éneklés a Vox pro vobis ének- és zenekarral

Isten hozott Nagymaroson!

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

Térkép

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.
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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.


Nyuli Gáborral és Tobisch Borival a művelődési házban beszélgethetnek tovább az érdeklődők.



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!



„Hűséges az Isten, benne remélünk.” A 49 éve házasságban élő Sillye Jenő zenés tanúságtétellel
vár minden érdeklődőt a plébániakertben.



MiNEK? KiNEK? MindenkiNEK! Tudj meg mindent a NEK-ről Fábry Kornél atyától, az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkárától, amit tudni érdemes! Ha érdekel 2020
legnagyobb, világméretű katolikus rendezvénye, ha te is szívesen részese lennél ennek az
egyhetes ünnepségsorozatnak, ha tudni szeretnéd, hogy mennyiben érint a NEK téged, akkor
szeretettel várunk egy színes előadással a felső iskolában!



„Légy, mint másoknak, magadnak is mindig jelen, vagy legalábbis következz a többiek után.”
(Clairvaux-i Szent Bernát) Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat munkatársai
várnak a Szent Márton Közösségi Ház udvarán, ha az imádság terében szeretnél beszélgetni,
találkozni önmagaddal.



Istennek lefoglalva – A szerzetesi életről és lelkiségről Berhidai Piusz ferences tart előadást és
vezet beszélgetést a felső iskolában.



A házaspár és a pap: barátság vagy távolságtartás? Körmendi Gábor és felesége, Zsófia, a Házas
Hétvége közösség tagjai, valamint Fülöp Ákos atya várják az érdeklődőket a felső iskolában.



Az Úr szőlőjében – avagy: miért jó papnak lenni? Hatházi Róbert és Ivanics Zoltán atya a felső
iskolában tart műhelyt a papi hivatásról és lelkiségről.



Azoknak, akik csak csendre és az Úr jelenlétére vágynak, egész délután tart majd a csendes
szentségimádás az altemplomban.



A szentségimádás végétől a szentmise kezdetéig folyamatosan lesz lehetőség szentgyónásra,
lelki beszélgetésre a jelenlevő atyákkal.

A művelődési házban véradás lesz 14.00 és 15.30 között. Személyi igazolvány, lakcímkártya
és TAJ-kártya szükséges hozzá. Csak 18 éven felüliek adhatnak vért!
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A találkozó énekei
Minden nyelv most ezt kiáltja: Dicsőség!
És imádva áldja neved, mind együtt!
És a néped újra zengi:
Hatalmas, áldott Úr vagy mindörökké,
ó, Mindenható!

Napindító
1. Jöjj, hívunk, jöjj, Szentlélek,
a szívünkbe áradj!
Jöjj, hívunk, jöjj, mint folyó,
amely túlárad!
Úgy várunk, és kiáltunk:
Áradj szét! Áradj szét! Áradj szét!

A földről az ég felé kiáltjuk: Jézus az egyetlen Úr!
Nincs, nem is lesz soha senki más,
ki hozzá hasonlítható!
5. Kell, hogy végre érezd, mennyire szeret
az Isten: kegyelme éltet.
Kell, hogy végre átéld, ahogy a megbocsátás
átformál egy népet.

2. Istenünk, szent vagy, szent és hatalmas,
Istenünk, szent vagy!
Nyújtsd hát a kezed felénk,
érints meg a mennyekből!

Refr. Győztes; hegyeket mozdít el,
Király és szabadító, megment és megsegít.
Megváltó, üdvösség szerzője,
mert Ő legyőzte a sírt, Ő legyőzte a sírt!

Küldd el szent seregedet,
hozz a földre ébredést!
Igaz és szent vagy, szent és hatalmas,
igaz és szent vagy!

Ha hibáztam, Te védj meg, ölelj át, ha félek,
töltsd be életem!

Ítéljen igazságod, hatalmas jobbod által!

Meghajlok előtted, szívemből követlek,
csak érted élek!

Törd meg az ellenség hatalmát,
erődet szabadítsd hát fel!

Jézus, életünkkel mondjuk el, hogy élsz.
Hirdetjük Megváltónk dicsőségét!

Erős Urunk vagy, szent és hatalmas,
erős Urunk vagy!
Minden bálvány porba hull előtte,
hirdessük hát hatalmát!

6. Gyönyörű vagy, én Uram,
||: szívem mélyéből áldalak! :||

Bátran vallja minden nyelv:
Méltó, méltó a Bárány!

Alleluja! Alleluja! (3x)

Istenünk méltó, hatalmas és jó, Istenünk méltó!

Táncot járva ámulok, megváltásomra gondolok!

3. 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 reménységem!

Lelked betölti életem, benned ujjong, dalol szívem!

Megigézted szívemet, megérintetted bensőmet!

Tegyél szívedre pecsétül, örök életet adj végül!
7. Dicsérem Őt szentélyében,
Dicsérem Őt reggel, délben, este,
szent nevét zengem.
Dicsérem Őt erejéért,
Hatalmáért, kegyelméért áldom,
Ő a Királyom.

4. Dicséret, áldás, örök imádás
néked, Mindenható.
Itt áll a néped, új hitre ébred,
és várja leheleted.

A napfelkeltétől szóljon a dicséret,
keleten, nyugaton, északon, délen!
Minden lélegzetemmel a nagy Királyt dicsérem,
Gyerünk most trónja elé, áldjuk Őt!
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8. Ó, Lélek jöjj, és szállj le rám,
a rabságból emelj át,
a vér alá, a tűz elé, az Istennek színe elé!
Ó, tűz, járj át, égjen már a láng!
Égjen már! Égjen már!

Mennyei ragyogás árad, szűnik már a sötétség.
Győztes harcba vezet minket,
kardján megcsillan a fény.
13. ||: Áldjad én lelkem az Urat! :||
||: Áldjad én lelkem, :||
áldjad én lelkem az Urat!

9. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké!

Zengj Halleluját az Úrnak!

10. Annak, ki a trónon ül és a Báránynak,
legyen áldás és dicsőség, tisztelet és hatalom
örökké!

Dicsérjük együtt az Urat!
Áldjad én bensőm az Urat!
14. Ím, eljöttél hát,
hegycsúcsokon lépdelve hozzám.
Rám találtál, kedvesem, megragadtál.
Hívlak, szívem szerelme, jöjj hát, táncolj velem!
Ez a dal neked szól!

11. Most Illés napjait éljük,
és hirdetjük az Úr szavát.
Ma Mózes szolgád napja virradt újra,
és igazságod végre helyre áll.
Bár e nap próbákkal terhelt,
éhség van, sötét és harc,
de hangunk kiáltja a pusztákon át:
Készítsétek el az Úr útját!

Veled tartok, bárhová mész,
te vagy szemem fénye.
Virágillat száll, és a tél jege felolvadt.
Hívlak, szívem királya, jöjj hát, kápráztass el!
Ez a dal rólad szól!

Refr. Lásd, Ő jön, fenn a felhőkön,
ragyog, mint a nap, ha a kürtök hangja szól.
Dicsérd Őt, az ünnep éve van,
és Sionról jön el a Megváltó!

15. Mert Te, Uram, fenséges vagy a földön,
és felmagasztaltattál minden isten fölött.
Imádunk téged! Imádunk téged!
Imádunk téged, ó, Urunk!

Ezekiel napjait éljük,
a száraz csontra ismét hús kerül.
Ma Dávid szolgád napját látjuk újra,
a dicséretnek új templom épül.
Új aratás napja jött el, a mezők már fehérlenek,
és mi, mint a szőlőskert munkásai,
az Úr igéjét így hirdetjük ki.

16. Atyám, Tied vagyok, és szüntelen imádlak.
Dicsőség szent nevednek!
||: Dicsőség nevednek! :||
Dicsőség szent nevednek!
Jézus, Tied vagyok…

||: Nincs senki hozzá méltó! :||

Lélek, Tied vagyok…

Szentségimádás

17. A Te méltóságod csendjében,
szentséged fenségében,
dicsőséged nyugalmában
hadd halljam meg hangod!

12. Hősök jönnek és eltűnnek,
de Jézus örök példakép.
Ő a Királyok Királya, Urak hatalmas Ura.
Mégis úgy jött, mint egy szolga,
értünk adta életét.

Ölelj körül engem teljesen,
hadd érezzem bensőmben
a Te kedves jelenléted!
Hadd halljam meg hangod!

Refr. Köszöntse minden nép a győztesek
Győztesét,
előtte hódol az egész világ!
Köszöntse minden nép a győztesek Győztesét,
előtte hódol mindaz, ki él!

Lágyan csengő, szelíd suttogásod, Atyám!
Úgy vágyom eléd állni, jelenlétedben lenni,
és téged dicsérni egyedül, szüntelen!
Kezeimet nyújtom feléd,
az életem már csak a tiéd!
Hadd halljam meg hangod!

A Mindenség Ura a hősünk,
megtöri a bűn bilincsét.
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18. Hatalmas vagy, erős Isten!
Szent és dicső senki más nincsen.
Feltámadtál és te győztél,
a halálon uralmat vettél!
||: Halleluja, örvendezünk hát! :||

23. Meghívtál, hogy vízre lépjek,
hol nélküled elsüllyedek.
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.

Szentmise

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

19. Eléd lépek, jó Uram,
hol béke és nyugalom vár.
Vágyom, hogy érints lelkeddel,
hogy múljék, ami fáj.
Hiszem, hogy itt vagy közöttünk,
és halkan, szelíden hívsz,
és mi társaid leszünk örökké,
hol boldog dalát zengi minden szív.

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

||: Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké,
örömmel mondok hálát a világon mindenért! :||

24. Mindig csendben szól hozzád az Úr.
A város zaján hangja nem jut túl.
Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát,
ha rátalálsz. Így jön az Úr,
nem látod, de szíved lángra gyúl.

Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő szeretettel,
és egy új életnek boldogsága érző szívre lel.
Én tudom, hogy itt vagy közöttünk,
és halkan, szelíden hívsz,
és mi társaid leszünk örökké,
hol boldog dalát zengi minden szív.

Ha lelked harca elnyom minden mást,
nem hallod a hívó suttogást.
Bensődben is csendes béke kell,
enélkül Isten nem felel, hiába vársz,
mélybe hull a hívó suttogás.

20. ||: Király vagy, Király vagy, Jézus Király! :||
Most felemeljük a szívünket,
most felemeljük kezeinket,
trónod elé járulunk: imádva légy!

Refr. Hang nélkül szól, figyeld a Lélek szavát,
figyeld a csend mit beszél, hagyd a város zaját!
Nincs messzeség, reád talál,
csendben jő az Úr egy éjszakán.

21. ||: Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja! :||
Lelkem az Urat dicsérd,
áldjad az Istenek Istenét!
Jósága végtelen él,
irgalma megmarad örökké!

Nagy csodára, fénylő jelre vársz,
mennyből jövő lángnyelvet kívánsz,
de Isten lelke csendben működik,
nem látod, mégis őrködik, vigyáz reád.
Nem kellenek látványos csodák.

Minden szív áldjon, Uram!
Magasztaljon téged ég és föld!
Beszéljék hatalmadat,
zengjenek országod fényéről!

25. Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak,
karjaimba zártalak: örökre enyém vagy.

22. A föld és az ég asztalunknál összeér,
értünk lett élet ez a bor és a kenyér.
Őáltala, Ővele, Őbenne
||: tied vagyunk, tied vagyunk, :||

Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek,
pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok.
Karom feléd tárom: kiárad áldásom!
Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel,
amikor úgy érzed, nyomaszt az élet.

Ments meg minket! Táplálj minket! (3x)
Ments meg minket!
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Nem taszítalak el, amikor vétkezel,
irgalmat lelsz a szívemben,
örök feléd a hűségem,
amerre jársz, védlek, nyomodba lépek!

Jöjjön a földre igazi béke!
||: Múlnak az évek… :||
30. 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.

Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel,
ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád.
26. Te vagy az út, az igazság,
te vagy az élet!
Hozzád megyek, áldom neved,
általad élek!

Refr. ||: Jézus, hű Bárány, áldom szent neved. :||
Elvetted bűnöm, szégyenem,
köszönöm, hogy újjá lettem,
Te vagy a mindenem.
Felemelsz, hogyha elbukom,
Szentlelked betölt, jól tudom,
Te vagy a mindenem.

||: Megszabadítottál,
kenyeret s bort adtál.
Tested és véred táplál,
hűséged éltet, alleluja! :||
27. Gyere, kicsi barátom, menjünk gyorsan,
Jézus vár reánk a templomban!
Jöjj hát, kicsi barátom, fogjunk kezet,
mondjuk együtt: béke veled!

31. Ifjúságom hajnalán mart a bűn
s a bús magány.
Vártam egy jelt és vártam egy szót,
Mely szívemnek int, hogy tégy már végre jót.

Ha a szívem tiszta, boldog vagyok,
Jézusnak is otthont adok!
Jöjj hát, kicsi barátom, énekeljünk,
boldog szívvel ünnepeljünk!

Refr. Megtaláltam Krisztust az emberek között,
s ő szelíden énhozzám szólt, hogy
||: Szeretetben élj, Isten óv, ne félj
Bízz Benne és remélj, irgalmáról beszélj!
Az erény útját járd, a lelki békét várd
Szíved kitárd, az Ő nevét áldd! :||

Refr. ||: Jézus hív, Jézus vár: a templom nyitva áll!
Ragyog ránk a napsugár, mert Jézus minket vár! :||
28. Boldogasszony anyánk, régi nagy Pátrónánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról
ne felejtkezzél el szegény magyarokról.

Szent nevét magasztalom, átjárja bensőm
az irgalom.
Dicsérjen téged a zene az ének,
s a test mellett most már ott van a lélek.

29. Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már,
lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár.
||: Utazunk, érkezünk, találkozunk
és búcsúzunk, egy boldogabb
világról álmodunk. :||
Békesség Istene, adj békét minden nap nekünk,
Vigasztaló, élj mindig, minden nap velünk.
||: Szerető, jó Atyánk, országod köztünk jöjjön el,
Szent Templomod szívünkben építsd fel! :||
Szeretet fénye, lángja áradjon ránk,
ne szűnjön kérni az Istent a szívünk, a szánk.
||: Jöjjön a földre igazi béke! :||
Imából, áldozatból országok, népek között,
az emberek között, lélek és lélek között,
az ég és föld között.
Jöjjön már végre igazi béke!
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A következő találkozó időpontja: 2020. május 23.
Mit viszel haza?

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

