Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
2022. május 21.

VALAMIREVALÓ VAGY!
A találkozó programja









9.00: napindító
10.00: főelőadás: Süveges Gergő újságíró; majd szentségimádás
12.00: fakultációk
14.00: ebédszünet, idő a személyes találkozásokra
15.30: énekpróba a szentmisére
16.00: szentmise – főcelebráns: Marton Zsolt váci megyéspüspök;
zenei szolgálat: Bánszki Band
18.00: közös éneklés a Bánszki Banddel, majd táncház a Jászok
Együttessel

Isten hozott Nagymaroson!

A programhelyszínek megtalálásában segít ez a térkép, amit
Nagymaroson is kifüggesztettünk,
és az interneten is elérsz:
https://bit.ly/NMterkep

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 és a szentségimádást követően 12.00 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.



Főelőadónkkal, Süveges Gergővel 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, Somogyi Sándor, Fülöp Ákos és Balázs András atyák várnak a kérdezzfelelek fakultáción.



A találkozón hálát adhatunk életünk ajándékaiért, Isten hívásáért. Az Iránytű
Hivatástisztázó Műhely abban szeretne támpontokat adni, hogy az Úr mellett dönts,
hogy megtaláld élethivatásodat és beszállj Jézus mellé a bárkába. Az Iránytű
Hivatástisztázó Műhely a Szent Márton Közösségi Házban tartja programját.
Figyelem! Csak 18 és 35 év közöttieknek!



+ismerés, +hívás, +különböztetés – a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
hallgatói a Szent Márton Közösségi Ház udvarán várják az érdeklődőket műhelyükön,
fókuszban a fenti kulcsszavakkal. Figyelem! Csak 17 és 35 év közöttieknek!



Életutak – A Vakok Batthyány László Római Katolikus Általános Iskolájának diákjaival
találkozhattok a művelődési házban – közösségükről, életükről tesznek tanúságot,
arról, hogy adottságainktól függetlenül mindannyiunkat egyformán szeret az Isten.



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.
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A találkozó énekei
Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd!
Jöjj, itt az idő, hogy átadd szíved!
Jöjj úgy, ahogy vagy, és dicsérd!
Jöjj úgy, ahogy vagy, az Úr elé! Hát jöjj!

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

6. 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.

2. Hívlak, Uram, várlak, Uram,
benned bízom, benned reménykedem!
Hívlak, Uram, várlak, Uram,
légy segítségem, légy menedékem!

Szentségimádás
7. A földről az égre irgalmat kérve
száll fel az ének: mentsd meg a néped!
Az égből a földre kegyelem száll le,
de nem fogja fel, aki lent énekel!

Mert Te szóltál, és előállt a földkerekség!
Mert Te szóltál, és csillagok lettek az ég tengerén!
Mert Te szóltál, és víz fakadt a kősziklából!
Mert Te szóltál, és megindult a föld szavadtól!

||: Segíts, Istenem, el ne hagyj,
nézz le rám, könyörülj rajtam! :||
Segíts, Istenem, el ne hagyj, Istenem!
Nézz le rám, el ne hagyj, Istenem!

||: Benned bízom én, Terád vágyom én:
jöjj el, Uram, és cselekedjél! :||
3. Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk.
Békesség, békesség legyen velünk.

Bűnbánó szívvel, könnyezve kérünk,
vízben és tűzben tisztítsd a lelkünk!
Az égből a földre kegyelem száll le,
ó, irgalmad, Isten, engedd, hogy értsem!

4. Ébredj fel, te, ki bűnben jársz,
jöjj, mert nála az élet vár!
Jézus vére az üdvösség,
Gyere, add át szíved, és Ő benned él!

8. Legyen béke a szívemben,
segíts ebben, Istenem.
Nem kérek most semmi mást,
csak nálad keresem a gyógyulást.

Kelj fel, és ragyogjál, bűnödből tisztuljál,
Szentlélek erőd lesz, ébredj most fel!
Eljött Ő, benned él, reményt ad, hogy ne félj,
hidd el, hogy Ő az Úr, indulj el, nézd, Ő az út!

Hogy a világban egyszer béke legyen,
azt magamon kell elkezdenem.
Lélektől lélekig: a békesség így születik.

Áldjad, én lelkem Őt, dicsérjed Teremtőd,
irgalma örökké lelkemben él!
Dicsőség Atyának, dicsőség Jézusnak,
Szentlélek, Éltető, mindenség Istene, áldott légy!

9. Jézus, Jézus, Jézus, Jézus…
10. Csak a csönd ölel át.

Ébredj fel, te, ki bűnben jársz…

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

5. Jöjj, itt az idő, hogy ébredj!
Jöjj, itt az idő, hogy áldjuk Őt!
Jöjj, szívedet add az Úrnak!
Jöjj, imádd az Istent, úgy, ahogy vagy! Hát jöjj!

12. Mert tudom, semmi nem szakaszthat el
az én Uram szerelmétől.

Egyszer minden nyelv megvallja, hogy Ő az Úr,
és mindenki térdet hajt.
A legnagyobb kincs mégis azokra vár,
kik most Őt választják!

Sem élet, sem halál nem választ el,
sem ma, sem holnap.
Mert az angyalok visznek őhozzá,
s a pokol erői sem állíthatnak meg.
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Nem számít, ha hegytetőn állok meg,
vagy a sík tenger partján:
mert az Úr alkotta mindezt, és minden az övé.

Megvigasztal, és az, ami fájt, emlék csupán.
Csak Ő és én – nem kell más, utána vágyom.
Jelenlétében csodálom szépségét.

13. 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!

Soha nem leszek többé az, aki voltam rég,
mert Ő rám talált, és megfordult a világ:
szívem érte ég. Bármit megtennék,
hogy házában maradjak. :||

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

18. Meghívtál, hogy vízre lépjek,
hol nélküled elsüllyedek.
Ebben megtalállak Téged,
a mélységben megtart hitem.

Elvetted bűnöm, szégyenem,
köszönöm, hogy újjá lettem: Te vagy a mindenem.
Felemelsz, hogyha elbukom,
Szentlelked betölt, jól tudom: Te vagy a mindenem!

És nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé:
ott látlak én. A lelkem benned megpihen.
Enyém vagy, és én tied.

14. Ízleld és lásd, hogy jó az Úr!
Ó, ízleld és lásd, hogy az Úr jó!

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

||: Boldog ember az, ki benne bízik! :||
Ízleld és lásd… Ő jó, Ő jó, Ő jó!
15. Ő tündöklő Király, fénye ragyog ránk,
hadd örvendjen a föld, örvendjen a föld!
Ő fényben lakozik, a sötét eltűnik,
hangjára megremeg, ha szól, az megremeg.

||: 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. :||

Mily nagy vagy, Urunk,
Énekeljük: nagy vagy, Urunk!
Mind meglátjuk: nagy, mily nagy vagy, Urunk!

19. Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat,
egyedül Őt imádd! Zengj úgy, mint soha még,
Őt dicsérd! A lelkem csak Téged áld.

Örökké létező, kezében az idő:
a kezdet és a vég, a kezdet és a vég.
Az egyetlen Isten, ki Atya, Fiú s Lélek,
a megölt Bárány, a győztes Oroszlán.

Egy új nap kél, és már ébred minden,
itt az idő, hogy áldjalak!
És bármi ér ma, bármit rejt az út előttem,
hadd zengjek este is majd hálával!

Méltó nagy neved, minden név felett,
a szívünk áld: mily nagy vagy, Urunk!

Kegyelmed nagy és türelmed hosszú,
szerelmed mély, és az égig ér!
Nem szűnök énekelni jóságodról,
tízezer okom van, hogy zengjek még.

16. Nyisd meg a szívem, Úr Jézus!
Nyisd meg a szívem, Uram!
Látnom kell Téged, látnom kell Téged!

És egy nap majd ez a test elgyengül,
erőm elhagy, s utam véget ér,
a lelkem mégis Téged áld vég nélkül:
tízezer évig és mindörökké!

Jézus dicsőség Ura, ragyogj fel, mint hold az éjben!
Lelkemnek Pásztora, teremts tiszta szívet bennem!
Szent, szent, szent vagy,
Szent, szent, szent vagy!
Szent, szent, szent vagy! Látnom kell Téged!

Szentmise

17. ||: Mint szarvas hűs folyóvízhez,
Úgy vágyik lelkem Istenhez,
Ő megszabadít, elveszi minden terhem.
Kegyelme újra átkarol,
lelkemről minden lánc lehull.

20. Szent színed elé járulunk,
hogy hódoljunk Neked, hogy hálával áldozzunk,
s magasztaljuk nagy Neved,
mert megmentetted népedet, új életet adtál:
fogadd el szívünk buzgó szeretetének dalát!
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Te vagy az Istennek Báránya, a Magasságos Fia,
aki kilépett a sírból, a halál nem fogott rajta.
Szabadítónk lettél nékünk, benned van reményünk,
nincs másban üdvösség, tiéd minden dicsőség.
Ámen!

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.

21. Magasztaljanak, Isten, a népek, *
minden nemzet áldjon téged. (5. tónus)

26. Én még mit sem tudtam rólad,
Te már akkor szerettél,
anyám méhétől fogva rám gondot viseltél.
A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál,
a szívemre beszéltél, és megváltoztattál.

22. Gyönyörű vagy én Uram,
||: szívem mélyéből áldalak. :||
Alleluja, alleluja…
Megigézted szívemet,
||: megérintetted bensőmet. : ||

Jézus, Te vagy minden álmom,
éjszakám és nappalom.
Te vagy igaz szó a számban, az én hajnalcsillagom.
Jézus, Te vagy minden kincsem,
sokat jelentesz nekem.
Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem.

Táncot járva ámulok,
||: megváltásomra gondolok. :||
Lelked betölti életem,
||: benned ujjong, dalol szívem. :||

Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt,
hogy nézhesselek Téged és nyerjek új erőt.
Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem,
ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem.

Tegyél szívedre pecsétül,
||: örök életet adj végül! :||
23. Azért jött közénk, hogy testvérünk legyen.
Mindent értünk tett, hogy boldoggá tegyen.
Táplál testével, hogy életünk legyen.
Lelkét küldi el, hogy így eggyé tegyen.

27. Itt vagyok most, jó Uram, hozzád száll e dal.
Tudom, sokszor hívtalak, de ma másképp szól e dal,
mert ma nem azt kérem, hogy adj még,
nem könyörgök: figyelj rám,
csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám!

Táplál testével, hogy életünk legyen,
Lelkét küldi el, hogy Atyjához vigyen.
Gondot visel ránk, míg a világ véget ér,
egyetlen utunk, amely célhoz ér.

Szeretlek, ó, Uram,
hálám szívemből fakad,
hiszen mindent látsz Te bennem,
hatalmad olyan nagy.

24. ||: Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus,
köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! :||

Szeretlek, ó, Uram,
hálám szívemből fakad,
és éneklem, hogy áldott légy Uram!

||: A Golgotára ment, és meghalt értem:
köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! :||
||: A harmadik napon Ő feltámadott:
köszönöm Uram, hogy szeretsz engem! :||

Ismét térden állok én, s tudom, hogy hallgatsz rám,
bár sokszor hideg szavakat szól kopott és halk imám.
De most el kell, hogy mondjam egyszer,
amit oly rég szeretnék:
hogy szeretlek, a szívem csak tiéd!

||: Ó, halleluja, ó, halleluja!
Köszönöm Uram, hogy szeretsz engem! :||
25. 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.

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!

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

Térden állva hívunk téged:
vidd el álmunk Krisztus elé!
Jézus anyja, hű Mária, ó, add, hogy lássuk Fiad!
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29. Gyere kicsi barátom, menjünk gyorsan,
Jézus vár reánk a templomban!
Jöjj hát, kicsi barátom, fogjunk kezet,
mondjuk együtt: „Béke veled!”

amerre jársz, védlek, nyomodba lépek.
Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel,
ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád!
32. A kegyelem árad és árad és árad,
a kegyelem árad, mint az eső.
A kegyelem árad és árad mindenhol.

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

Jézus tebenned bízom, Jézus, irgalmad kísér!
Jézus, veled táncolok örökké!

||: Jézus hív, Jézus vár: a templom nyitva áll!
Ragyog ránk a napsugár, mert Jézus minket vár! :||

33. Áldom szent neved a mézzel folyó földeken,
hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet!
Áldom szent neved, ha az út a pusztába vezet,
a száraz, kietlen helyen áldom nevedet!

30. Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,
mert eljön Ő, az Üdvözítő, ó, Jézus, feltámadt Király!
Áldjad lelkem Őt, dicsérd Teremtőd:
most és mindörökké, ámen!
Áldja minden nép dicső szent nevét:
most és mindörökké, ámen!

Minden áldást dicséretté formál szívem,
s ha körülzár a sötétség, azt mondom én, hogy
áldott legyen az Úr neve,
áldom nevedet!
Áldott legyen az Úr neve,
áldott legyen hatalmas neved!

Hálát adjatok, áldást mondjatok:
most és mindörökké, ámen!
Egyházad dicsér, nagy jóságodért:
most és mindörökké, ámen!

Áldom szent neved,
ha éppen minden rendben megy,
ha napfényes az életem, áldom nevedet!
Áldom szent neved a szenvedések útján is,
bár könnyek között áldozom, áldom nevedet!

Erős vár az Úr, menedéket nyújt:
most és mindörökké, ámen!
Áldott irgalom, véred oltalom:
most és mindörökké, ámen!

||: Te adsz és elveszel! :||
A szívem így felel, hogy áldom szent neved.

Hatalmas az Úr, jóságos az Úr:
most és mindörökké, ámen!
Szívem áldja őt, ujjongjon a föld:
most és mindörökké, ámen!

34. Jó utat találtam, Uram,
a kezedet fogom, és el nem eresztem – azt hiszem.
Megpróbáltam nélküled, Uram,
kerestem folyton életem nyugalmát, a harmóniát.
Csodálatos a világod, Uram,
rajtam a szemed, s nem tévesztesz el, nem vesztem el.

Áldott légy, Atya, és egyszülött Fiad:
most és mindörökké, ámen!
Éltető Lélek, Téged dicsérlek:
most és mindörökké, ámen!

Te vagy az Uram, az én Istenem,
Hiába próbál a történelem felejteni.
Akárhogy fordul tőlem a világ,
beteljesedik, amit Te kívántál, megváltottál!

Közös éneklés

Nem vagy népszerű, az igaz,
pedig Te mindig nyújtod a vigasztalást, ez nem vitás!
Addig is Uram, a dolgom teszem,
közben feléd nyújtom a kezem, ha jön a találkozás!

31. Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak,
karjaimba zártalak, örökre enyém vagy!
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.
Nem taszítalak el, amikor vétkezel,
irgalmat lelsz a szívemben, örök feléd a hűségem,
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A következő találkozó időpontja: 2022. október 1.
Mit viszel haza?

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

