
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 

2021. október 2. 

„Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7) 

 
A találkozó programja 

 
 9.00: beengedés 
 10.00: napindító 
 10.30: főelőadás – Vecsei Miklós, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat alelnöke 
 11.15: szentségimádás a BajaBarátok Zenekarral 
 12.00-12.30: ebédszünet 
 12.45-13.45: fakultációk 
 14.00: szünet, idő a személyes találkozásokra 
 15.30: énekpróba a szentmisére 
 16.00: szentmise Berta Tibor tábori püspökkel 
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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 
 

 

 Főelőadónkkal, Vecsei Miklóssal a plébániakertben beszélgethetnek tovább 
az érdeklődők.  

 Az örökifjú Kerényi Lajos atya a templomban vár előadásán.  

 Kérdésed akadt? Vidd fel a nagymarosi kálváriadombra – a hegymászás után 
Brückner Ákos Előd, Fülöp Ákos és Balázs András atyák vár a kérdezz-
felelek fakultáción.  

 Az Iránytű Hivatástisztázó Műhely a jó döntéshez ad támpontokat: Hogyan 
hozzunk életünket meghatározó döntéseket? Honnan tudom, melyik utat 
érdemes választani? Műhelyünket a Szent Márton Közösségi Házban tartjuk. 
Figyelem! Csak 18 és 35 év közöttieknek!  

 Készülünk egy olyan műhellyel is, ahol igazán a tettek mezejére léphetsz: a 
művelődési házban önkénteseink segítségével ajándékokat készíthetsz, 
amelyekkel rászorulóknak okozhatsz örömet.  

 „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. 

 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. 

 

Ha meglepne minket egy nagyobb eső, a programhelyszínek változásait helyben 
és a találkozó elektronikus felületein hirdetjük. 

  

A főelőadást és a szentségimádást követően 12.45 és 13.45 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. 
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A találkozó énekei 
 

Napindító 
 

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

1. Hívunk, jöjj! (3×) 

2. Áradj szét! (3×) 

3. Hívunk, jöjj, hívunk, jöjj, áradj szét! 

2. 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 Teremtőnk, Királyunk,  
alle-alleluja! :|| 

||: Hála legyen, hála legyen, hála;  
áldott az Úr! :|| 

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 Istennek zengeni hálaszót. 

Az öröm hangjai szóljanak,  
gitár húrjain magasztalom ujjongva csodáidat! 

Uram, jó voltál énhozzám,  
életemben nagy dolgokat műveltél sok év során. 

Sziklám, oltalmam te voltál,  
oly irgalmasan jó, gondoskodó Istenem,  
égi Atyám! 

Hála, dicsőség nevednek,  
most és örökké az égen, a földön. Ámen. 

3. ||: Alleluja, alleluja, alleluja! :|| 

Zengd velünk, örökké jó az Úr!  
Énekeld szeretetét!  
Izrael háza is mondja hát,  
zengje hát nagy örömét! 

Az Úr velünk, ki lehet ellenünk?  
Rettegést nem ismerünk.  
Jobb az Úr ereje énnekem,  
jobb is, mint az emberé. 

Ő az én teremtő Istenem,  
Istenem, ki nem hagy el.  
Benne én ujjongva járhatok,  
élhetek a tenyerén. 

4. Testvér, a szíved emeld magasra,  
mert eljön közénk az Úr!  
Ujjongj és örvendj, feledd a bajt,  
hiszen eljön közénk az Úr! 

Refr.: ||: Alleluja, alleluja, eljön közénk az Úr! :|| 

Kenyérben, borban eljön közénk,  
hiszen akkor megígérte Ő!  
Örülj, testvérem: ígéretét  
mindörökké betartja Ő! 

Nevében jöttünk testvérek össze,  
hát eljön közénk az Úr!  
Testvér, a szíved emeld magasra,  
mert eljön közénk az Úr! 

5. Feltámadott, feltámadott,  
feltámadott, alleluja! 
Alleluja, alleluja,  
alleluja, feltámadott! 

A halál, hová tűnt el a halál?  
Hová tűnt el halálom, hová tűnt el győzelme? 

Örvendjünk, örvendezzünk, testvérek,  
emeljük kezeinket, mert feltámadott! 

Az élet vele számunkra kedves,  
de a halál is édes, ha vele halunk meg. 

Szentségimádás 
 

6. Eléd lépek, jó Uram,  
hol béke és nyugalom vár,  
vágyom, hogy érints lelkeddel,  
hogy múljék, ami fáj. 

Hiszem, hogy itt vagy közöttünk,  
halkan, szelíden hívsz,  
és mi társaid leszünk örökké,  
hol boldog dalát zengi minden szív. 
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Refr.: ||: 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. 

7. Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj:  
ha tiéd Isten, tiéd már minden.  
Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj:  
elég Ő néked. 

8. Csak pillanat létünk,  
Te örökké Úr vagy:  
Ura elmúlt koroknak,  
Isten minden előtt. 

Csak páraként élünk,  
míg Te változás nélkül:  
a mennyben uralkodva  
örökké szeretsz! 

Refr.: Szent vagy, szent vagy, mindenható!  
Méltó Bárány, megölettél! 
Minden áldás és tisztesség 
hadd legyen Tiéd! Hadd legyen Tiéd! 

Ha megtörne testünk,  
gyógyulást adsz majd,  
Jézus, Megváltó, Üdvözítő! 

Szerelmes dal vagy,  
mely szívünkből zendül,  
hódolunk Néked,  
áldjuk Neved!   

9. Szelíd és alázatos szívű Jézus,  
alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! 

10. Mester, hol lakol, Jézus, merre jársz?  
Mutasd meg, hogy hol van az ország!  
Mester, hol lakol, kérünk, válaszolj,  
hogy merre visz az út. 

Refr.: Jöjjetek hozzám, lássátok!  
Jöjjetek hozzám, kik megfáradtatok!  
Töröljük le együtt a világ könnyeit,  
gyógyítsuk meg együtt a világ sebeit! 

Jöjjetek hozzám, érintsetek,  
jöjjetek hozzám és bátran higgyetek!  
Szeressétek egymást, mint én szerettelek:  
ímé, az ország itt van köztetek! 

||: Totus Tuus, totus Tuus, totus Tuus,  
teljesen a Tiéd! :|| 

Mester, mit tegyek, hogy életem legyen?  
Küldd el Lelked, vár a mi szívünk.  
Mester, mit tegyek, hogy megismerjelek?  
Szólj, mit kívánsz! 

11. Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet, 
Bizakodjatok, jó az Úr, alleluja! 

Confitemini Domino, quoniam bonus.  
Confitemini Domino, alleluja! 

12. Anima Christi, sanctifica me.  
Corpus Christi, salva me.  
Sanguis Christi, inebria me.  
Aqua lateris Christi, lava me. 

13. Jézus, Jézus, Jézus, Jézus! 

14. Irgalmas Istenünk jóságát  
mindörökké éneklem. 

 

Szentmise 
 

15. Uram, tehozzád futok,  
élő vízre szomjazom,  
közelséged, ó, mily jó énnekem! 

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.  

Nagyon szeretlek téged,  
nagyon szeretlek téged, 
nagyon szeretlek téged, Jézusom. 

16. Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 

17. ||: Gloria, gloria in excelsis Deo. :|| 
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18. ||: Az Úr van itt, (az Úr van itt,) 
a te Istened, (a te Istened,)  
Ő vár rád, (Ő vár rád,)  
Ő vár rád, (Ő vár rád.) :|| 

Hogy elmondja, mennyire szeret:  
a legdrágábbat adta érted. 

Az Ő Fiát, (az Ő Fiát,)  
aki most is él, (aki most is él,)  
uralkodik mindörökké. 

19. ||: Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja! :|| 

Lelkem, az Urat dicsérd, 
áldjad az Istenek Istenét! 
Jósága végtelen él, 
irgalma megmarad örökké! 

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

Mindennap dicsérem Őt,  
áldom az Urat, míg élek én.  
Új dallal színe előtt,  
ujjongva hirdetem szent Nevét! 

20. Fogadd el, Uram, szabadságomat,  
fogadd el egészen.  
Vedd értelmemet, akaratomat  
és emlékezésem. 

Mindazt, amim van, és ami vagyok,  
Te adtad ingyen.  
Visszaadok, Uram, visszaadok  
egyszerre mindent. 

Legyen fölöttem korlátlan úr rendelkezésed,  
csak egyet hagyj meg ajándékodul:  
szeretnem téged. 

Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, 
minden, de minden gazdagság enyém,  
más semmi nem kell. 

21. ||: Sanctus, sanctus Dominus :||  
Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Benedictus qui venit in nomine  Domini. 

22. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis. 
dona nobis pacem, dona nobis pacem! 

 

 

23. Fivérem, Nap és nővérem, Hold,  
oly ritkán látlak, s hallom hangotok.  
Nyomaszt a sok gyötrelem és gond. 

Fivérem, Szél és Levegőég,  
nyisd ki szemem, hogy lássam, ami szép!  
Körülölel a ragyogás, dicsfény. 

Mert Isten műve minden teremtmény:  
érzem jóságát, és szívem újra él! 

||: Fivérem, Nap és nővérem, Hold,  
most végre látok, s hallom hangotok!  
Megölelném az egész világot! :|| 

24. Szívem telve van Veled,  
drága Jézus, hű Megváltóm. 

Hálát érzek mindazért,  
mit értem tettél, drága Jézus. 

Hogy elhívtál és befogadtál,  
nincsen más otthonom. 

Karod óv és átölel,  
csak nálad van lakhelyem.  

Jöjj közel hát, ölelj most át,  
szükségem van Rád! 

25. Mint szarvas hűs forrás után,  
lelkem eped, vágyik Hozzád.  
Úgy mennék én az élő Úr felé,  
mikor jössz el, hogy elvigyél. 

Könnyek között telt életem,  
mert az Urat nem ismertem,  
szomjaztam én az igazság után,  
nem tudtam, hogy Ő rég várt rám. 

Szelíd hangja megragadott,  
és fölemelt, magához vont,  
kiválasztott, hogy meglássam arcát,  
ó, Jézus, jöjj, úgy várok rád! 

26. Tápláló szent Kenyér, tápláló drága Vér! 
Betölti szívemet a Végtelen. 

Békémnek záloga, lelkemnek otthona,  
formáld át életem, légy velem! 

27. Anima Christi, sanctifica me.  
Corpus Christi, salva me.  
Sanguis Christi, inebria me.  
Aqua lateris Christi, lava me. 
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28. Ave Maria, gratia plena,  
Dominus tecum, benedicta tu... 

Jézus nékünk adtál anyát.  
Ő kér és áld, ha szívünk fáj.  
Hála, Jézus, hála néked,  
mert van egy drága imánk! 

Térden állva hívunk téged:  
vidd el álmunk Krisztus elé!  
Jézus Anyja, hű Mária,  
add, hogy lássuk Fiad! 

29. Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes,  
az Úr van Teveled.  
Áldott vagy Te az asszonyok között,  
és áldott a Te méhednek gyümölcse, ó, Jézus. 

||: Asszonyunk, Szűz Mária,  
Istennek szent Anyja, imádkozz érettünk, 
bűnösökért  
most és halálunk óráján! Ámen. :|| 

30. 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. 

A mélységnél nagyobb kegyelmed,  
mely elvezet és tart engem.  
Ha elbuknék és nagyon félnék,  
Te nem hagysz el, és 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. :|| 

31. Indulj és menj, hirdesd szavam,  
népemhez küldelek én. 
Tövis és gaz, vér és panasz,  
meddig hallgassam még én? 

Refr.: ||: Küldelek én, megáldlak én,  
csak menj és hirdesd szavam. :|| 

Tüzessé teszem ajkaidat,  
gyémánttá homlokodat. 
Népemnek őrévé rendellek én,  
Lelkemet adom melléd. 

 

32. Áldásoddal megyünk, megyünk innen el,  
néked énekelünk boldog éneket. 

Refr.: ||: Maradj mindig velünk, ha útra kelünk, 
őrizd életünk minden nap! :|| 

Minden nap dicsérünk Téged, jó Urunk!  
Néked énekelünk vidáman, boldogan.  

 
 
 
 



A következő találkozó időpontja: 2022. május 21. 

Mit viszel haza? 
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Keresd a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót az interneten is! 
Web: nagymaros.katolikus.hu  

Facebook: nagymarositalalkozo 
Instagram: nagymarosi.talalkozo  
Mixcloud: nagymarosi_talalkozo  

#Nagymaros 
 


