
Tiszta Élet! /filmterv/

A főszereplő beleszeret valakibe, ezt megéli, kimondja és meg-
teszi a döntő lépést. EGYVALAKIBE SZERET BELE. IGAZÁN. VÉG-
LEG. ÉS DÖNT MELLETTE. Ez lesz a vége. Ettől lesz igazi macsó, 
a néző szívét megérintő karakter. Egy érzelmes ponton pedig 
majd apuka is bevallja: életének egy nagy szerelme volt, ez 
pedig nem más, mint a legnagyszerűbb, legigazibb nő: a macsó 
édesanyja. 
 Miért lehet ez egy tipikus hollywoodi film egyedül le-
hetséges befejezése? Nem haladtuk már ezt túl? Vonzó ez a mai 
vagány, szabad és felszabadított világban? Miért ezt a sztorit 
választja a rendező, ha a legszélesebb közönségnél szeretne si-
kert elérni?
 Mert ez van belénk kódolva. A vágy az el- és befoga-
dásra, a hűségre, a biztonságra, a kizárólagos szeretetre. Ezt 
oltotta belénk az, Aki maga a Hűség, Biztonság, El- és Befogadás, 
Szeretet. Minden földi boldogságunk legmélyebb beteljesülése, 
ha ebből valamit megkapunk – és minden földi gyötrelem legna-
gyobbika a szembesülés, ha ebben hiányt szenvedünk. 
 Isten boldog életre teremtett bennünket. A boldog élet 
vágyát és lehetőségét kaptuk tőle. Teremtett egy földi világot, 
megalkotta a testünket – tökéletes terv alapján. Nem olyanra 
alkotta, amilyennel talán, ha szerencsénk van, még épp ella-
vírozhatunk, és néhány kiválasztott ember még akár boldog is 
lehet – hanem olyanra, ami a legtökéletesebb egy tőle kapott 
ajándék-földi-élethez mindenki számára. Számodra is. 
 A TESTÜNKET NEM FÖLDI MÉRTÉKŰ VÁGYAK ÉS BOLDOG-
SÁGOK FÖLDI KERETÉRE ALKOTTA. JÓNAK KELL LENNIE ENNEK 
A TERVNEK. Alkalmasnak arra, hogy ebben a testben, ebben az 
alkotásban valósíthassuk meg végtelenre, tökéletesre törekvő, 
tőle eredő és felé mutató álmainkat. MINT MINDEN ÉGI ÜZENET, 
EZ IS "CSUPÁN” MEGHÍVÁS. Lehetőség arra, hogy ebben a tökéle-
tes tervben, a Teremtő filmjében mindnyájan főszereplők le-
hessünk. Válaszunk életünk tisztasága lehet. A soron következő 
találkozón erről szeretnénk együtt gondolkodni. MILYEN TIT-
KOKAT, MILYEN KÓDOKAT REJTETT EL TESTÜNKBEN ÉS LELKÜNK-
BEN TEREMTŐNK, HOGY EZT A BOLDOG ÉLETET VALÓSÍTSUK MEG 
ITT A FÖLDÖN? Hol vannak tipikus buktatók, hol lehet szinte 
észrevétlenül elrontani, rosszul használni ezt a tervet – és 
hogyan lehet testünk a lélek temploma? Hívunk benneteket egy 
tabukat nem ismerő, őszinte szembenézésre és útkeresésre. 
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Ez a film nem jött be! az örök 
macsó garantált bukás. De le-
het-e más forgatókönyvből 
valami jobbat kihozni?. . .

Várunk Téged és Barátaidat
2015. május 16-án, szombaton Nagymaroson 8.30-tól 9.45-ig 
korosztályonként az alábbi gyülekezési helyeken:
Óvodások és első osztályosok: 
Alsó iskola (a 12-es úton, a Magyar u. és a Fő tér között)
2 – 6. osztályosok: Nagy iskola (Rákóczi u. – Fehérhegy u. sarok)
7 – 8. osztályosok: Művelődési ház (Fő tér, a vasút és a 12-es főút között)
9 – 10. osztályosok: Alsó iskola (a 12-es úton, a Magyar u. és a Fő tér között)

Kérjük, érkezz időben, mert a programok külön helyszínen zajlanak és később 
már nincs lehetőség csatlakozni!

HOZZ MAGADDAL TAJ-kártyát, enni- és innivalót, esőkabátot, 
fejfedőt napszúrás ellen és időjárásnak megfelelő öltözéket.
HAGYD OTTHON a játékaidat és műszaki cikkeidet, 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 gyerekek napi programja felkészített vezetők irányítása mellett zajlik; nincs 
lehetőség a gyerekeket a nap folyamán a programra elkísérni. A szabadtéri 
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 átadták őket.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azokat a gyermekeket, akiknek valamilyen 
súlyos, esetleg fertőző betegsége van, nem áll módunkban fogadni! Ha a 
gyermek allergiás vagy valamilyen gyógyszert szed, kérjük, erről feltétlenül 
tájékoztassa a csoportvezetőt!

A találkozó továbbra is ingyenes, de a lebonyolításhoz hálásan fogadjuk ado-
mányaikat a gyülekezési helyszíneken. 
(A program 1 főre jutó költsége körülbelül 600 Ft.)

Kedves Segítők! 
Ha elmúltál már 16 éves és szeretsz gyerekek között lenni, ha szépen tudsz ze-
nélni, fényképezni, vagy finom szendvicseket kensz, és úgy érzed, tenned kéne 
már valamit, várunk Téged is!

A Segítőknek felkészítő alkalmat tartunk, melynek részleteiről a honlapunkon 
további információkat találsz. Kérjük, vegyél részt ezen az alkalmon, hogy 
felkészülten tudj foglalkozni a gyerekekkel, és összeismerkedj azokkal, akikkel 
együtt fogsz szolgálni a Találkozón!

További felvilágosítás segítők részére: 
Bíró Judit: 20/773-8809, info@gyerekmaros.hu
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Élet!
segítség A felkészüléshez:

1.) Hiszek-e a Teremtő Istenben? Hiszek-e Isten engem hordozó te-
nyerében? A kezdeti, akár csak egyszavas válasz után vegyük elő 
a héten többször ezt a kérdést. Mély kincsek vannak elrejtve a 
válaszlehetőségben: ássuk ki őszintén ezeket felkészülésül ezen 
a héten.

2.) Milyen Istenben hiszek? Olyanban, Aki Van, akinek szavai, 
üzenete, terve, kérése és hívása itt és most érvényes? Vagy aktu-
alizált, redukált, a hitem mértékéhez, erőmhöz igazított Istenem 
van? Hol tudok lépni a mindenható Isten felé?

3.) Testem a lélek karbantartható, építhető temploma. Milyen apró 
lépést tudok tenni, hogy lelkemnek templomibb környezetet aján-
dékozhassak? Hozz Nagymarosra legalább egy ilyen megtett lépést, 
hogy a többieknek is segíts vele.

A többit pedig együtt meglátjuk szombaton, Nagymaroson!

Ismerősek ezek a mondatok? Nap mint nap hallunk ehhez hasonló-
kat szüleinktől, tanárainktól, sőt akár egymástól is. Minden ilyen 
mondat arra int és arra buzdít minket, hogy minél többet tegyünk 
közösen és egyedül is saját és környezetünk tisztaságáért.

De biztos, hogy csak a porról, a sárról meg a szemetelésről van 
szó? Arról nem is teszünk említést, hogy mi a helyzet a szívünk-
kel, a lelkünkkel és a gondolatainkkal? A mindennapokban erről 
kevesebbet hallunk, hiszen sokkal nehezebb téma. A felszínes 
tisztaságról könnyebben beszélünk, hiszen sokkal látványosabb, 
ezért néha még fontosabbnak is tűnik.

Ha kivételesen nem a porszívózásról és egyéb házimunkákról 
akarsz "prédikációkat" hallgatni, gyere el Gyerekmarosra, és 
beszélgessünk együtt lelkünk súrolószereiről – legfőképp 
a gyónásról – testünk és egész életünk Isten által elképzelt 
tisztaságáról! Válaszokkal, beszélgetésekkel és progra-
mokkal segítünk, hogy elhidd, nem nehezebb a lelki tisztaságot 
megteremteni, mint a firkákat leradírozni!

Program:

Élet!Élet!

Véradásra hívunk és kérünk Titeket a találkozó napján 13.30-tól 
15.30-ig. Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ-kártya szük-
séges hozzá. Csak 18 éven felüliek adhatnak vért!

Lehetőségek: Az előadás végétől a 
szentmise kezdetéig lehetőség van gyónásra, 
lelkibeszélge tésre. 

Felszerelés: Hozz magaddal tollat, pa-
pírt, Szentírást, hideg élelmet, esőkabátot!

nagymarosi-talalkozo.hu
www.facebook.com/nagymarositalalkozo

16 év alattiaknak: 

Diákmaros, Kamaszmaros, Gyerekmaros!
Jelentkezés a Gyerekmarosra: gyerekmaros.hu
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9.00  közös reggeli ima – a Budai Ciszterci Szent 
 Imre Plébánia Gitáros Kórusa vezetésével 
10.00 főelőadás – Gloviczki Eszter és férje, 
 valamint Hodász András atya 
11.00 fakultációk 
13.00 ebédszünet – idő a személyes találkozásokra 
14.00 szentségimádás – a Ferences 
 Szegénygondozó Nővérek vezetésével
15.00 szünet
15.30 énekpróba a szentmisére
16.00 szentmise – főcelebráns: Böcskei László  
 nagyváradi megyéspüspök
18.00 közös éneklés - Sillye Jenő
 táncház – Jászok együttes
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„Boldogok a tiszta szívűek,
mert meglátják az Istent.”
        (Mt. 5,8)
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