
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 

2022. október 1. 

 

Keresd a békét,  
és járj annak útján!  

(vö. Zsolt 34,15)  

 
A találkozó programja 

 

 9.00: napindító 

 10.00: főelőadás: Magyar Gergely OFM Kárpátaljáról;  
majd szentségimádás 

 12.00: fakultációk 

 13.30: ebédszünet, idő a személyes találkozásokra 

 14.45: tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére 
 16.00: szentmise – főcelebráns: Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát 

 a szentmise után: közös éneklés Sillye Jenővel és barátaival 

Zenei szolgálat: 3in1  zenekar | Sillye Jenő és barátai
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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://bit.ly/NMterkep 

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 és a szentségimádást követően 12.00 és 13.30 között különféle választható 
programokon vehetsz részt. Ezek között megtalálod a „klasszikus” fakultációkat, de több 

kisebb létszámú műhely, találkozási lehetőség is vár rád. Megtalálod a helyed, ha 

csendre, beszélgetésre vagy meghallgatásra vágysz. 

 

 Beszélgetés Gergely atyával | Főelőadónkkal, Magyar Gergely ferences atyával a 

plébániakertben beszélgethettek tovább. 

 Keresők | Az örökifjú Kerényi Lajos atya a templomban tartja előadását. 

 Kérdezz-felelek | Ha kérdésed akadt, felviheted a Kálváriára! A Duna-kanyar fölötti gyönyörű 

kápolnánál Brückner Ákos, Fülöp Ákos és Balázs András atya válaszol a nekik feltett kérdésekre. 

 Iránytű Hivatástisztázó Műhely | Az Iránytű Hivatástisztázó Műhely teamje a Szent Márton 

Közösségi Házban vár. Ez a program abban szeretne támpontokat adni, hogy az Úr mellett 

dönts, hogy megtaláld élethivatásodat, és beszállj Jézus mellé a bárkába. Figyelem! Csak 18 és 

35 év közöttieknek! 

 ÚtJelzők | Keresed az utat? Még nem látod a célt? Békességre törekszel? – a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskola hallgatói a Szent Márton Közösségi Ház udvarán várják az érdeklődőket. 

Három különböző nyomvonalon elindulva adnak segítséget az eligazodásban, hogy biztos 

lábbal járhassátok a béke útját. Figyelem! Csak 17 és 35 év közöttieknek! 

 Kérdezd a kispapot! | Az Esztergomi Szeminárium papnövendékei rendszeres vendégek 

Nagymaroson. A művelődési ház kistermében Te is találkozhatsz velük! 

 Egyéni lelkibeszélgetések az Oázissal | Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat 

munkatársai szeretettel várnak személyes beszélgetésre a Dózsa György út 5. sz. alatti udvaron, 

nem messze a találkozó központi helyszíneitől. Ha kérdések, békétlenségek feszegetnek, és 

segítene, ha feltárnád őket valaki előtt, számíts az Oázisra! 

 Hit és Fény | Ha szeretnéd a délutánt nevetéssel, játékkal tölteni és különleges barátainkkal 

találkozni, akkor szeretettel vár a Hit és Fény Közösség. Egy közösség, ahol a testi és/vagy 

értelmi sérültek, családtagjaik és barátaik rendszeresen találkoznak Krisztus szellemében, hogy 

megosszák barátságukat, együtt imádkozzanak, ünnepeljék az életet és megleljék a békét. Ezen 

a programon, amelynek helyszíne a művelődési ház nagyterme, bepillanthatsz a közösség 

életébe. 

 Időzz az Úrral! | Lehet, hogy csak csendre és az Úr jelenlétére vágysz – egész délután, a 

szentmise kezdetéig tart majd a csendes szentségimádás az altemplomban. 

 Kiengesztelődés | A szentségimádás végétől a szentmise kezdetéig folyamatosan lesz lehetőség 

szentgyónásra, lelki beszélgetésre a jelenlevő atyákkal a templomkertben. 



4  

A találkozó énekei 
 

Napindító 
 

1. 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. 

2. Ott van életem Isten tenyerén, 

és azért nem félek én, 
ha bármi fáj nekem, 

mosolyog szemem. 

Száz jajszó között is bízom vakon, 
hitemet el nem adom. 

Rám törhet ezernyi baj, veszély, 

Isten így szól: ne félj! 

||: Miért és kitől félhetnék én. :|| 3× 

Az Isten tenyerén. 

3. Áldott legyen az Úr, alleluja, alleluja! 

Megváltott bűneinkből, alleluja, alleluja! 

||: Szent az Úr, szent az Úr, Ő a kezdet és a vég! :|| 

Létünk Tőle kaptuk, alleluja, alleluja! 

Méltó, hogy magasztaljuk, alleluja, alleluja! 

Dicsérjük hatalmáért, alleluja, alleluja! 

Csodáljuk nagyságáért, alleluja, alleluja! 

Jertek, énekeljünk, alleluja, alleluja! 

A Lélek éljen bennünk, alleluja, alleluja! 

4. Bízom benned: 

igazságos Úr vagy! 
Bízom benned: 

irgalmas, jó! 
Bízom benned minden nap, 

örökké! 

 

Olyan messziről jöttem én, 

és te megvártál, sokat vártál rám! 
Úgy hívlak a magány éjjelén, 

mikor elvész a szó, mikor csak átölelni jó! 
Tudom, hogy távol voltam, fájt neked. 

Tudom, hogy nélküled nem élhetek. 

Nézd, a szívem már tiéd! 
Olyan boldogság, mikor téged lát! 

Hallod hangom lágy neszét. 
Kérlek, szólj hozzám, mikor csak téged hív a szám! 

Életem nem féltem, hisz’ jó veled. 

Tudom, hogy nélküled nem élhetek! 

5. Tekintet nélkül arra, 
hogy mit szólnak egyesek, 

hallgass egy hangra, egy belső hangra: 

utat kell építened! 

Szakadék fölött, partok között 
hidak úgy kellenek, 

tekintet nélkül arra, 

hogy mit szólnak egyesek. 

Embertől emberig, 

lélektől lélekig, 
szívemtől szívedig 

lehet út egy dallam is, 

lehet a dal út és híd! 

Tekintet nélkül arra, 
hogy nem értik oly sokan, 

tüzet kell rakni akkor is, 

ha a tűznek lángja van. 

Mert a tűz ad fényt és meleget is, 

ha éjszaka hideg van, 
tekintet nélkül arra, 

hogy nem értik oly sokan. 

Embertől emberig, 

lélektől lélekig, 
szívemtől szívedig 

lehet tűz a dallam is, 

lehet a dal tűz, mely hív! 

Tekintet nélkül arra, 

hogy mit mondanak sokan, 
a szeretettől még nem lett soha 

senki boldogtalan, 
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de gyűlölet mindig ott született, 
ahol hiány a szeretet, 

tekintet nélkül arra, 

hogy ezt tagadják egyesek. 

Embertől emberig, 

lélektől lélekig, 
szívemtől szívedig 

szeretet a dallam is, 
a szeretet út és híd, 

embertől emberig. 

Szentségimádás 
 

6. Várom a találkozást veled, úgy várlak én! 
Várom a találkozást veled, úgy várlak én, 

úgy várlak, várlak én! 

Drága Kenyér, fehér Hópehely, 

hűs harmattal frissítő Kehely, 

úgy várlak én! 

Örök szomjúságom elveszed, 
felfrissíted fáradt testemet, 

úgy várlak én! 

Hajnalt hozó meleg napsugár, 
kiszárított földnek vízsugár, 

úgy várlak én! 

Vihar után feltűnt szivárvány, 

égő arcom hűsítő márvány, 

úgy várlak én! 

7. Uram, tehozzád futok, 

élő vízre szomjazom, 

közelséged, ó, mily jó énnékem! 

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! 

8. 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. 

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 szívre lel. 
Én tudom, hogy itt vagy közöttünk, és halkan, szelíden 

hívsz, 
és mi társaid leszünk örökké, 

hol boldog dalát zengi minden szív. 

9. Mint arany csészékből felszálló imák, 

hálánk illata a mennyet járja át, 
a könyv a trónon ülő Bárány jobb kezében, 

és akkor megzendül egy szent, új ének: 

Méltó, méltó vagy, drága Bárány, 
hogy hozzád szálljon minden énekünk! 

Méltó, méltó vagy, drága Bárány, 

hogy rólad szóljon az egész életünk! 

Méltó, hogy áldjunk, 
méltó, hogy imádjunk, 

méltó vagy, hogy tiéd legyen 

minden dicsőség és minden tisztelet! 

Megölettél, véreddel fizettél, 

megváltottál, te lettél mesterünk, 
rabszolgákból királyokká tettél, 

hogy veled uralkodjuk, Istenünk! 

Jusson eléd, jusson eléd imádságom! 

Imára emelt kezem feléd kitárom. 

10. Csönded, békéd, örömed 

vesz most körül, 

meggyógyítod szívemet, 

lelkem örül! 

11. 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! 

Krisztus Lelke, szentelj meg engem! 
Krisztus Teste, üdvözíts engem! 

Krisztus Vére, ihless meg engem! 
Feltörő víz Jézus oldalán, 

mosd tisztára hófehér ruhám! 
Halld meg hangom, majd ha Téged szólít! 

Sebeiddel ölelj át! 
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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! 

12. A béke napja közel, 

nézd már fénylik a jel. 
Jézus Szíve a földön, az égen 

mindent egybeölel. 

13. Békesség legyen velünk, 

itt van Jézus köztünk. 
Békesség, békesség 

legyen velünk. 

Szentmise 
 

14. Atya, teremtő szeretet Lelke – áradj szét! 

Fiú, megváltó szeretet Lelke – áradj szét! 
Egyházvezető szeretet Lelke – áradj szét! 

Szentség pecsétje, szeretet Lelke – áradj szét! 

Áradj szét, Lélek, áradj szét! 

Áradj szét, töltsd be minden hívő szívét! 

Szívből jövő imádság Lelke – áradj szét! 
Mélyből fakadó sóhaj Lelke – áradj szét! 

Isteni üzenet dicső Lelke – áradj szét! 

Megbocsátás irgalmas Lelke – áradj szét! 

Szabadságom tüzes Lelke – áradj szét! 
Imádságom kitartó Lelke – áradj szét! 

Szenvedésem tűrő Lelke – áradj szét! 

Békességem gyönyörű Lelke – áradj szét! 

Dicsőítlek, Atya Lelke – szent kegyelem! 
Magasztallak, Fiú Lelke – örök örömöm! 

Érints meg engem, Isten Lelke – legyél életem! 

Tarts meg engem, Szeretet Lelke – Te vagy Istenem! 

15. Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! 

Krisztus kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz! 

Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! 

16. Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség a jószándékú embernek. 

Dicsőítünk téged, áldunk téged, 
imádunk téged, magasztalunk téged, 

hálát adunk neked nagy dicsőségedért, 
Urunk és Istenünk, mennyei Király, 

mindenható Atyaisten. 

Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, 
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, 

te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; 
te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg 

könyörgésünket. 

Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. 

Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, 

te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, 
a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. 

Ámen. 

17. Lelkem az Urat dicsérd, 

áldjad az Istenek Istenét. 
Jósága végtelen él, 

irgalma megmarad örökké. 

Mindennap dicsérem őt, 

áldom az Urat, míg élek én. 

Új dallal színe előtt, 

ujjongva hirdetem Szent Nevét! 

18. Kenyeret és bort hoztunk neked! 
Szívünk melegével legyen a tied! 

||: Fogadd el, Urunk, ezt a kenyeret, 

hogy legyen a te szent Tested! :|| 

Kenyeret és bort hoztunk neked! 
Szívünk melegével legyen a tied! 

||: Fogadd el a borral, ezt a kelyhet, 

hogy legyen a te szent Véred! :|| 

Kenyeret és bort hoztunk neked! 

Szívünk melegével legyen a tied! 

19. Szent vagy, szent vagy, szent vagy,  

mindenség Ura, Istene. 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

20. ||: Isten Báránya, 
te elveszed a világ bűneit, 

irgalmazz nekünk! :|| 

Isten Báránya, 

te elveszed a világ bűneit, 

adj nekünk békét! 

21. Te vagy az út, az igazság, 

te vagy az élet! 
Hozzád megyek, áldom neved, 

általad élek. 

Megszabadítottál, 

kenyeret s bort adtál. 
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Tested és Véred táplál, 

hűséged éltet, alleluja! 

22. Ízleljétek és lássátok, 

az élet Kenyerét áldjátok. 

Jézus milyen jóságos! 

Boldog az ember, 
akit az élet Kenyere táplál, 

megmenti lelkét, ki hozzá menekül, 

nem érheti kár. 

23. Tápláló szent Kenyér, 
tápláló drága Vér: 

betölti szívemet 

a Végtelen. 

Békémnek záloga, 

lelkemnek otthona, 
formáld át életem, 

légy velem! 

24. Jézus szent Teste, 

lobbantsd lángra szívünk! 
Jézus szent Vére, 

mosd tisztára lelkünk! 

Kenyér s bor színében 
táplálj minket! 

Isten Báránya, 

add nekünk békédet! 

25. Békesség legyen velünk, 
itt van Jézus köztünk. 

Békesség, békesség, 

legyen velünk. 

26. Gyere, kicsi barátom, menjünk gyorsan, 

Jézus vár reánk a templomban! 
Jöjj hát, kicsi barátom, fogjunk kezet, 

mondjuk együtt: béke veled! 

Ha a szívem tiszta, boldog vagyok. 

Jézusnak is otthont adok! 
Jöjj hát, kicsi barátom, énekeljünk, 

boldog szívvel ünnepeljünk! 

Jézus hív, Jézus vár, 

a templom nyitva áll! 
Ragyog ránk a napsugár, 

mert Jézus minket vár! 

27. Mária, Mária, szép virágszál, 
Mária, szikrázó nap, 

szeplőtlen fogantatott, ártatlan Lány, 

könyörögj érettünk, Anyánk! 

Mária, Mária, szép virágszál, 
Mária, szikrázó nap, 

védelmezz, magyarok Nagyasszonya, 

imádkozz érettünk, Anyánk! 

Nézd önzésünk mély, sötét börtönbe zár, 

a hűtlenség kígyója szívünkre vár, 
erőtlen gyermeked hozzád kiált: 

Ne hagyj el, jöjj, segíts már! 

A szeretet hűsége szívünkben ég, 

mint hajnali verőfény, oly tiszta szép, 
Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk; 

utunkon előttünk járj! 

28. Szívemből ünnepi ének árad, 

háladalt éneklek az ég Urának. 

Ujjongva tör fel a hála bennem. 

Jósága körülvesz szárnyként engem. 

||: Adjatok hálát az Istennek! 
Adjatok hálát az Istennek! 

Ő a mi teremtő Királyunk 

Alle-alleluja, alleluja, alleluja! :|| 

||: Hála legyen, hála legyen hála! 

Áldott az Úr! :|| (3×) 

Oly jó áldani az Urat, 

ujjongóan jó Istennek 

zengeni zsoltárokat! 

Már kora reggelen jóságát, 
éjszakákon át hirdetem 

szüntelen nagy irgalmát! 

Pengő hangszeren, lantokon 

ujjongóan jó lelkesen 

zengeni hálaszót! 

Öröm hangjai szóljanak, 

gitár húrjain magasztalom 

ujjongva csodáidat! 

Uram, jó voltál énhozzám, 
életemben nagy dolgokat 

műveltél sok év során! 

Sziklám, oltalmam te voltál, 
irgalmasan jó, gondoskodó 

Istenem, égi Atyám! 

Hála, dicsőség nevednek, 

most és örökké az égben, 

a földön! Ámen. 

 



A következő találkozó időpontja: 2023. május 20. 

Mit viszel haza? 
 

 

Keresd a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót az interneten is! 

Web: nagymaros.katolikus.hu  

Facebook: nagymarositalalkozo 

Instagram: nagymarosi.talalkozo  

Mixcloud: nagymarosi_talalkozo  

#Nagymaros 
 


