
LOGO.pdf   1   2019. 05. 16.   9:13:10

Igen, van feltámadás

XV. évfolyam, 2021/2

rdekes kérdések merülnek fel az emberben 
az egyház ezen liturgikus időszakában: a 
Karácsony éjszakája csendesebb, mélyebb, 

vagy az, amikor távozott? Vajon melyik éjszaka az, 
mely nehezen érthető az ember számára: a jászol-
ba fektetés éjszakája vagy a barlangba, sziklasírba 
való kísérés? A születés barlangja fölött ragyogott 
fényesebben a csillag vagy a vakító fehér ruha a 
sír előtt? Bölcsőtől a koporsóig vezet az út. És 
Isten hallgat. Miért? Az ok: az ember. És Isten 
cselekszik. Az ok, szintén az ember. A szenvedés 
szépségeiből, a néma harangok, és a döbbenet ra-
vatala állapotából díszes ünneplőbe öltözik és az 
öröm mámorába kerül az ünneplő tömeg. Vagyis 
mi. Vagyis te. Az áruló pálmaágak helyett sorfalat 
állnak a rügyező zöldellő fák és üzenik: igen, van 
feltámadás! 

Karácson Tibor, műsorigazgató

IN
GYENES

Fakadnak már a virágok, 
Kiderül az ég, 
És a föld most készül ülni 
Drága ünnepét. 
Sziveinkben, mint a földön, 
Ma öröm legyen, 
Feltámadt az istenember 
Győzedelmesen! 
 
Akik tanait gyülölték, 
Meg nem ölheték. 
Nem rejthette sír magába 
Égi szellemét. 
Mert égből eredt s nem is volt 
Születése sem... 
Feltámadt az istenember 
Győzedelmesen! 
 Kettős ünneplés azóta 
Minden kikelet! 
A mennyországé s a földé... 
Ünnepeljetek! 
Adjatok hálát, hogy ismét 
Új világ terem, 
S feltámadt az istenember 
Győzedelmesen! 
 
Aki tudja, mint töré fel 
Sírját a dicső; 
Aki látja, hogy a földön 
Minden újra nő; 
Gondoljon feltámadásra, 
Mely örök leszen... 
Feltámadt az istenember 
Győzedelmesen! 
 
Adjatok hálát s virágot, 
Tömjént hozzatok. 
Hallelujah! hallelujah! 
Zengje ajkatok. 
Mert feltámadtok ti is még 
Valamennyien, 
Mint az istenember egykor: 
Győzedelmesen.

Reviczky Gyula:  

Feltámadás 
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Az életünk bizonyos pontjai között, 
kavicsok vagyunk. Néha fájdalmas 
ráébredni arra, hogy csetlő-botló min-
dennapjaink során ahhoz az apró ka-
vicshoz hasonlítunk, mely megtiporva, 
hasztalan a porba vész. Ám, ha nem 
lennénk apró kavicsok, nem válnánk 
erős, minden megpróbáltatást tűrő 
sziklává. A nap minden percében, órá-
jában szilárdan kell állnunk, viharokat 
kiállva, horzsolódva egyre-másra. Mert 
a világ kemény. Viszont, ha megmara-
dunk apró kavicsnak, meg tudjuk állni 
helyünket akkor is, amikor minden 
furcsának és sötétnek bizonyul. Isten 
jó. Nagyon jó. Óv, felemel, erősít, vi-
gasztal bennünket. A Mária Rádióban 
való jelenlétem, szolgálatom számomra 
a minden. És még annál is több. Mert 
tudom, érzem, mellettem van az, aki 
elhívott, lát bennem potenciált, szeret, 
formálni és gyógyítani akar. Két éve 
vagyok munkatárs. Nem sok a most 
nyolcadik születésnapját ünneplő ko-
lozsvári stúdió életében, mégis úgy 
érzem, a kezdetektől jelen vagyok. Az 
én rádióm is. Lelki táplálok, vigasz a 
vigasztalanságban, erő a problémák-
ban, út a pusztába. Mert ahhoz, hogy 
jelen tudjak lenni, apró kavicsként 
néha pusztába kell vonulnom. Kettes-
ben a legfőbb Jóval. Csak így lehet to-
vábbmenni, másokat is erősíteni, hal-
doklókat kísérni a túlsó partra, együtt 
evezni a csónakban. Remélem, hiszem 
és bízom abban, a mi utunk nem ér 
még véget, folytatjuk. Elindulunk ma 
is, csónakkal. Kedves Mária Rádió 
hallgató, velünk tart? Hadd evezzünk 
együtt. Fiatalok az idősekkel, idősek a 
fiatalokkal. Apró kavicsként. Alázat-
tal, egyszerűen, fiatalosan, öregesen. 
(Ferencz Emese).

A hétköznapokban talán felületesen 
használjuk az „adni” szót. De a Mária 
Rádió nekem új értelemmel ruházta 
fel. Adni valamit egy lehetőség. Én is 
egy lehetőséget kaptam ajándékba a 

rádiótól, hogy mások számára aján-
dékká válhassak. A rádióban való je-
lenlétem az ebből fakadó izgalommal 
telített. Mindig, amikor megosztok 
egy darabot a szívemből a kedves 
hallgatókkal, én is gazdagabbá válok. 
Gazdagabb leszek, mert élményekben 
részesülök és történetem erőforrássá 
válik mások számára. Hiszek abban, 
hogy a történetek képesek jobbá ten-
ni az életünket! Azt üzenem a 8-ik 
születésnapját ünneplő stúdiónak, 
hogy maradjon fiatalos, a hallgatói-
nak pedig, hogy ajándékozzanak meg 
minket azzal, hogy engedik magukat 
elbűvölni a stúdió műsorai által (Tabi 
Boglárka, BBTE Politika-, Közigazgatás 
és Kommunikációtudomány Kar).

A kolozsvári stúdiónak lassan két 
éve vagyok aktív önkéntese. Ez a szol-
gálat számomra kiteljesedést is hordoz 
magában: a hallgatók számára nem 
éppen a teológushallgató, a zenész, 
vagy csak az ember jelenik meg, ha-
nem én magam, minden ami csak 
lehetek számukra: vigasztaló, a meg-
értő, a közvetítő, a szó, a hang... Ez a 
szerep számomra kihívás és felelősség, 
mert csak akkor lehetek igazán hiteles 
szó, ha én a magam számára már meg-
adtam az időt a saját gondolataimnak, 
és Isten szavának. Úgymond, olvas-
nom kell egy könyvet, mielőtt másnak 
is ajánlom olvasásra. Kívánom, hogy a 
kolozsvári stúdió megtartsa és gyara-
pítsa fiatalos lelkületét, és hogy általa 
egyre kisebb legyen a távolság fiatal 
és idős között (Jánó Kinga, BBTE Re-
formátus Tanárképző és Zeneművészeti 
Kar/Római Katolikus Teológia Kar).

Kavicsnak
lenni

Ad multos annos!  
Ad maiorem  
Dei gloriam!
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"Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak."  Zsolt. 127,1

 Pár éve már a Mária Rádió önkén-
tese voltam, amikor úgy 2012-es év

folyamán többször szóba került közössé-
günkben, hogy milyen jó volna ha Sepsi-
szentgyörgyön is lenne a rádiónak stúdiója. 
A városban jelentős lelkiségi mozgalmak 
voltak/vannak (hetente 350-400 személy 
rendszeresen imatalálkozókra jár) e mellett 
a megyében is jelentős a katolikusok száma. 
Mindenképpen úgy éreztük, hogy szükség 
van egy helybéli stúdióra, amely képviselje 
a helyi lelkiségeket – lelkületet.  Azt  láttuk 
ugyanis, hogy az akkor meglévő 4 stúdió 
mindegyikének megvolt egy személyes, a 
helységhez köthető lelkülete.

Aztán 2012 végén, kicsivel Karácsony 
előtt, felhívott az akkori koordinátor, hogy 
ne verjük nagydobra, de szeretnének Szent-
györgyön is stúdiót indítani és az én felada-
tom az lenne, - mint helybéli - hogy keres-
sek egy munkatársat, aki elvállalná a stúdió 
vezetői, műsorszerkesztői feladatát, mint 
állandó munkatárs.

Megkértem a közösségből egy pár test-
vért, hogy imádkozzunk azért, hogy mu-
tasson az Úr valakit. Mutatott is. De ami-
kor feltártuk a lehetőséget neki, igaz hogy 
nem azonnal, de nemet mondott. Azzal 
indokolta, hogy egyedül neveli a két gye-
rekét és felelősséggel tartozik irántuk. Meg 
is értettem, hiszen egy multinacionális cég 
legfontosabb üzletkötője volt, ennek min-
den előnyével és hátrányával.

De az Úr máshogy látta. Újabb imahad-
járat, újabb beszélgetés. Eltelt egy pár hét, 
és végül is az Úr kegyelméből elvállalta. 
Igen ám, de a beígért 2013-as húsvéti in-
dítás elmaradt, aztán elmaradt egy követ-
kező időpont is, aztán még egy. Kiderült 
az év folyamán, hogy sajnos át kellett cso-
portosítani a forrásokat és a szentgyörgyi 
stúdiónak szánt összeget máshol kellett 
befektetni. 

Az indítási időpont egyre csak késett. 
Megkérdeztem, hogy milyen összegre len-
ne szükség. Megmondták. Nem volt na-
gyon nagy összeg de azért mégis eléggé je-
lentős volt. Újabb imahadjárat következett. 
Majd az év vége felé az Úr sugallta, hogy: 
„ Miért nem gyűjtitek össze ti adományok-
ból a pénzt?”

Elindult a gyűjtés és az érdekes az, hogy a 
megkeresett vállalkozók mindegyike hozzá-
járult a lehetőségeikhez mérten kisebb-na-
gyobb összegekkel. Volt köztük olyan is, aki 
más felekezethez tartozik, nem katolikus.

A pénz több mint fele magánszemélyektől 
származott. Nagyon-nagyon sok 5, 10, 50, 
100 lejes bankjegyekből adódott össze ez az 
összeg. Most már bebizonyosodott az, amit 
sejtettünk az elején, hogy a szentgyörgyi kö-
zösségeket az Úr a helyi stúdión keresztül is 
akarja használni az Ő terveiben. Így tehát 
2014. februárjában már megvolt a szükséges 
összeg a technikára. Került helyiség, vállal-
kozó, aki rendbe tette, adományozók, akik 
bútorokat, kegytárgyakat, nyomtatót, lapto-
pot, szobrokat hoztak. Még képek is kerül-
tek a falakra. Annyi bútor gyűlt össze, hogy 
a végén fölösleg is volt. Eladományoztuk. 

A sepsiszentgyörgyi stúdió fellszentelése





2014. májusában elindult az első adás 
Szentgyörgyről. Hálát adok a mindenható 
Úrnak és a Szűzanyának, hogy végigveze-
tett minket a stúdió elindításán. Konkrétan 
tapasztaltuk Őt, az Ő kegyelmeit. Akár a 
kezdeti felkérésben, a munkatárs meghívá-
sában, az adományozásban (hiszen rendha-
gyó módon a kezdeti költségek majdnem 
100%-ban a helyi adományokból fedeződ-
tek). Aztán ott volt az elakadásokon való 
átvezetésen és tanácsadásban. 

Gyakorlatban láttuk, hogy az Úr él, itt van 
közöttünk és ha a Lélek vezetését elfogadjuk, 
akkor használni tud mint munkatársakat Is-
ten országának építésében.

Szeretettel,
Kis Jenő

 A Mária Rádióra szinte a kezdete- 
itől felfigyeltem. Emlékszem valami-

kor 2009. tájékán egy hosszabb utazásról 
hazafelé jövet Csíkszereda magasságában 
a férjem az autó rádión befogott egy adót, 
amelyen valamiben más volt, mint az addig 
hallgatott rádiók. A  zakatoló zenebona he-
lyett, fiatalok Istenről, erkölcsről és tisztaság-
ról beszéltek. Egyenes adásban. Kicsit sután, 
kicsit félve, de komolyan és őszintén. Úgy 
éreztem, hogy jaj, igen, ez való az én lánya-
imnak is. Kértem is őket, hogy figyeljenek 
nagyon és kívántam, ha majd nagyok lesz-
nek, ők is így vélekedjenek a hallottakról. 

Később kiderült, hogy a somlyói stúdió 
kezdeti adásai közül hallottuk egyet... és, 
hogy ez a Mária Rádió.

Mikor aztán Szentgyörgyön elindult a 
stúdióból a közvetítés és felkértek, hogy ve-
gyek részt mint önkéntes, szívesen vállaltam. 
Az imakérések, zenés üzenetek fogadásában, 
rózsafüzérek imádkozásában  önkéntesked-
tem. Mindig meghatott és buzdított a sok 
őszinte betelefonáló. Különösen az, hogy 
ismeretlen emberek úgy köszöntöttek, be-
széltek hozzánk, mintha a legközelebbi csa-
ládtagunk lennének. Igazi kegyelem forrás 
volt megtapasztalni azon emberek kéréseit 
is, akik igen nagy szorongattatásban voltak 
és a rádión keresztül kaptak vigaszt.

Aztán az életem átalakult és más szolgá-
latok jöttek, de a rádiónak továbbra is hall-
gatója vagyok. Az Isten áldását, Szűzanya 
közbenjárását kérem a rádióra és hallgatóira.

Kis Ildikó



Legutóbbi beszámolómat azzal fejeztem be, 
hogy a micskei közvetítés végén ellátogatok 
az egyházközség filiáiba. Ez meg is történt. 
Január 10-én, Urunk megkeresztelkedésé-
nek ünnepén sikerült eljutnom Papfalvá-
ra. Az ott jelenlevők közül addig még senki 
nem hallgatta az Erdélyi Mária Rádiót.  
Éppen az ilyen helyekre kell elmenni, hogy 
halljanak róla. Egyébként ott a váradi adó 
egészen jól fogható. Reméljük, hogy ezu-
tán lesznek majd ott is hallgatók.  Ezután 
Tótiba látogattam el. Itt már jártam egy 
évvel azelőtt is. Már akkor jelentkezett va-
laki önkéntesnek, csak valahogy nem lett 
folytatás. Akkor jöttem rá, hogy ennek 
mi volt az oka, amikor az illető ezúttal is 
jelentkezett, de nem volt nála a telefonja, 
és a számát sem tudta fejből. Ez történt a 
múltkor is. Most nem hagytam annyiban. 
Addig nem nyugodtam, míg ki nem nyo-
moztam valahogy azt a bizonyos telefon-
számot. Azóta már onnan is volt egy hetes 
mise-közvetíttés, amire nagyon jól reagál-
tak a helybéliek, pedig ott még soha nem 
volt egy hétig minden nap szentmise. Sa-
ját szememmel láthattam, hogy mennyire 
megmozgatja a közösséget, ha a Mária Rá-
dió onnan közvetít. Ez biztosan máshol is 
így van. A plébános atyával egységben me-
rem buzdítani a papokat, hogy próbálják 
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ki akár azokban a filiákban is, ahol nincs 
minden nap szentmise, mert jó hatással van 
a helyi közösségre.
Időközben megjelent a folyóiratunk ezévi 
első száma, amivel meg is indultam, hogy 
eljuttassam az önkéntesekhez faluról falura. 
Ennek is megvan az előnye az önkéntes-ta-
lálkozókhoz képest. Így minden önkéntes-
sel el tudok beszélgetni. Ennek köszönhe-
tően át tudtuk nézni az újságot igénylők 
névsorát, amelyeket ki is javítottunk. Az-
óta már az adatbázisba is sikerült bevinni 
a változásokat. Több önkéntessel sikerült 
szerződést kötni, és a persely átadására is 
sor került ott, ahol eddig még nem volt. Ezt 
folytatni fogom a következő időszakban is. 
Nagy öröm számomra, hogy egyre több 
olyan helyen is van már önkéntesünk, ahol 
csak reformátusok laknak, vagy csak kis 
számú katolikus közösség van. Bihar me-
gyében már 11 református vallású promó-
ciós önkéntesünk van. Más helyeken még 
nem jelentkezett senki, de az újságok a lel-
kipásztorok által eljutnak a templomokba. 
Sőt, már adományok is kezdtek érkezni a 
Mária Rádió fenntartására református gyü-
lekezetekből.
Január 31.-én sikerült ezen körúton egy 
vasárnapi szentmisére is eljussak Királyda-

Bepillantás a mUsorok mögé

rócon. Egy kis lélekszámú közösségről van 
szó, aminek valamikor helyben lakó plébá-
nosa is volt. A jelenlevők közül majdnem 
mindenki jelezte, hogy hallgatja is a rádiót. 
Az előző bekezdésben jelzetteknek megfe-
lelően el is határoztuk, hogy valamikor az 
év folyamán innen is lesz egy hetes közve-
títés. A csomaközi közvetítésnek is örültek 
a helybéliek, de a szomszédos Mezőfény 
lakói is sokan hallgatták a szentmiséket, 
mert azelőtt sokáig náluk szogált a cso-
maközi plébános atya. Az ottani hallgatók 
számának növekedédéhez az is hozzájárult, 
hogy a Digi kábelTV szolgáltató felújította 
a meglévő infrastruktúráját. Ezen az úton 
- a tévében - sokan hallgatnak minket más-
hol is.
Bár szomorúan hallom, hogy sok hűséges 
hallgatónkat az Úr magához szólította az 
utóbbi időben, mégis vannak helyek, ahol 
szaporodnak a hallgatók. A járványhelyzet, 
és a hallgatási lehetőségek bővülese is segít 
ebben. Egyre több a fiatal vagy középkorú 
hallgató és az önkéntes is. Bízunk benne, 
hogy az Erdélyi Mária Rádiónak is van jö-
vője. Ez elsősorban rajunk múlik, akik sze-
retjük, hallgatjuk, és támogatjuk. Tegyük 
ezt a jövőben is.

Szilágyi László, promóciós ügyvezető

Első alkalommal kaphatnak hírt kedves olvasóink, arról a már iga-
zán várt és izgalommal eltöltő elképzelésről, mely az „Utcáról Utcára 
Székelyföldön” megnevezést kapta. Rádióhallgatóink tudják, hogy 
a földi sugárzás mellett az Erdélyi Mária Rádió adása országosan 
kábel- és digi tv segítségével, illetve interneten is akár az egész vilá-
gon mindenki számára hozzáférhető és elérhető. Ezen mozgalom, 
ahogyan a nevéből is kiolvasható, elsősorban a székelyföldi tele-
pülésekre összpontosít, melynek fő célkitűzése hallgatóinkkal való 
személyes kapcsolattartás leginkább önkénteseink révén. Emellett 
önkénteseinkkel való találkozás jó alkalom az egymással való is-
merkedésre, a felmerülő kérdések megválaszolására, az esetleges 
problémák közös megoldására és a visszajelzések, javaslatok, építő 
kritikák fogadására is,  hiszen ezek is fontos támpontokat adnak a 
műsoraink és tevékenységünk fejlődése szempontjából.

2021. február 18-án Gyergyóditróban tartottunk találkozót 
kizárólag a helyi önkéntesek számára, melynek fő témája az utcák 

oly módon való újbóli felosztása, hogy a lehető legtöbben hozzá-
juthassanak rádiónk kéthavonta megjelenő magazinjához, ezzel is 
közelebb hozva a Mária Rádiót a falu minden lakosához. Gyer-
gyóditró közel 4500 fős lakosával a gyergyói medence legnagyobb 
faluja, amelynek 25%-hoz már biztosan eljutnak magazinjaink 9 
önkéntesünk hathatós munkája által, amit ezúton is hálásan meg-
köszönünk. Hála Istennek több olyan kérdést is sikerült tisztáz-
nunk és közös nevezőre hoznunk, ami elbizonytalanította, vagy 
éppenséggel meggátolta önkénteseink tevékenységét. Visszagon-
dolva az önkéntesekkel való beszélgetésre, úgy érzem már a közel-
jövőben növekedés várható Gyergyóditrói olvasóink és hallgató-
ink számát tekintve.

Ehhez a munkához kívánok minden önkéntesünk számára erőt, 
jó egészséget és sok kegyelmet, köszönjük áldozatos szolgálatukat.

Fülöp Loránd

Rajtunk is múlik az Erdélyi Mária Rádió jövője

Találkozók a székelyföldi önkéntesek számára
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Kik voltak jelen Jézus Krisztus szenvedésénél és halá-
lánál? Hogyan viselkednek egyenként és a tömegben?
Miképpen hatott a szemtanúk életére mindaz, ami a 
Golgotán történt? Törvényszerű-e, hogy az ember meg-
változik, amikor megérti a kereszt üzenetét? Hogyan 
segíthet teljesebb önismeretre a Megváltó valódi termé-
szetének felismerése? A bibliai személyek jellemének és 
sorsának felvázolásával ezekről a kérdésekről szeretném 
elgondolkodtatni a kedves hallgatókat. Ha figyelmesen 
tanulmányozzuk a szenvedéstörténet szereplőit, mi is 
felismerjük Jézus valódi lényét. Erre az élményre hí-
vom a kedves hallgatókat minden vasárnap este 21, 25 
perckor.

 Tibor atya

Timothy Radcliffe könyve alapján az eucharisztia drámáját szeret-
ném a kedves hallgatók elé tárni.
 Hitünk legmélyebb és legszentebb titkába vezet be és nem magas szin-
tű teológiai nyelvezettel, hanem könnyed, élvezetes, érthető stílusban. 
Próbálom ezáltal is közelebb hozni a szentmise fontosságát, hiszen a 
fennálló válság miatt tömegesen elszoktak a legszentebb liturgián való 
részvételéről. A műsor hasznos és sok újdonságot kínál azoknak is, akik 
rendszeresen járnak templomba és azoknak is, akik talán unalmasnak 
vagy érthetetlennek találják a szentmisét, és idegenkednek tőle. Együtt 
kell lennünk. Kötelességünknek és örömünknek is. Azért, hogy azzal a 
bizalommal mehessünk a templomba, hogy legteljesebben ott vagyunk 
otthon szerető Megváltónkkal. Várom a kedves hallgatókat minden 
kedden du. 15, 15 perckor.

Szeretettel,  
Tibor atya

Bepillantás a mUsorok mögé

Emberek a kereszt körül! Miért járjunk szentmisére?

A Romániai Magyar Cserkészszövetség 
(RMCSSZ), mely 1990-ben alakult, Is-
ten kegyelméből immár harminc éves. 
Ez alkalomból szerettünk volna megem-
lékezéseket tartani, de sajnos a járvány-
helyzet ellehetelenítetette a nagyobb 
rendezvények kivitelezését. Szerényebb-
re kellett szabni a megemélékezéseket, 
illetve újra kellett gondolni, hogy mégis 
mit tehetünk a kerek évforduló alkalmá-
ból. Így sor került digitális előadásokra, 
könyvbemutatókra, online ülésekre.  

Amikor 2020. december 6-án Csík-
szentmiklóson, Szent Miklós püspök 
ünnepén Karácsony Tibor atya, a Má-
ria Rádió igazgatója rám kérdezett, 
hogy nem akarok-e egy műsort indítani 
a cserkészetről.  Kerekes László püspök 
úr pedig bíztatott, így történt, hogy fel-
ismertem az „idők jeleit”, s azt válaszol-
tan: „ Miért is ne?!”

Megszületett hát az elhatározás, hogy 
a boldogulás ösvényéről, – az alapító 
Lord Robert Baden-Powell (+1941) így 
nevezte a cserkészetet –, a cserkészetről 
műsort szerkeszünk a Mária Rádióban. 
A cserkészetben állandóan hangsúlyoz-

zuk, hogy a közösségi élet, a közösségi 
munka mérhetetlenül több,  jobb, töké-
letesebb, élménydúsabb, mint az együl 
végzett, ezért és is munkatársakat ke-
restem. Meghívtam Bálint Lajos Lóránt 
cserkésztestvéremet, aki a szövetség el-
nöke és László Rezső atyát, aki szintén 
cserkész és jártas a rádiózásban is, hogy 
szerkeszük együtt a műsort. Felkérésem-
re mindketten készségesen igent mond-
tak és azóta ilyen téren is tesszük, ami 
jót tehetünk, hogy a jelszavunkhoz (Jó 
munkát!) hűek legyünk. 

Mindannyiunk előtt egyértelmű volt, 
hogy a számunkra oly sokat jelentő cser-
készéletről beszélni, ismereteket közölni 

értelmes, jó, hasznos  és mindig idősze-
rű. Mi nem meggyőző, toborzó céllal 
szereksztjük e műsorokat, ahanem in-
kább ismeretközlő, reménységkeltő cél-
lal. 

Miért is fogalmazok így?
Mert tudomásom, észrevételem sze-

rint a Mária Rádiót inkább felnőtt és 
idős személyek hallgatják, akik már 
nem akarnak cserkészek lenni, de mégis 
érdekli őket ami a körükben, az Egy-
házban, a társadalomban, többek közt 
a fiatalok körében  történik. Így hát jól 
eshet, reménységkeltő üzenet, informá-
ció  lehet számukra, ha azt hallják, tud-
ják meg, hogy napjainkban is vannak 
fiatalok, akik fogadalommal kötelezik el 
magukat az Isten, a haza, nemzet és az 
embertársaik szeretetszolgálatára. 

Köszönjük a Mária Rádió vezetősé-
gének a bíztatást és a lehetőséget, hogy 
hallathatunk erről  a nagyszerű mozga-
lomról, a boldogulás ösvényéről, a cser-
készetről, melyben sok munkánk, vesző-
désünk és örömünk van. 

Simó Gáspár,  
spirituális,  az RMCSSZ lelkivezetője

Cserkész élet 
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Kedd Szerda

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 Összetartozunk?!*/ Kovász*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Hitigazságok szívnek és 
 léleknek*/ CSIFF*/ FIF*/  
 Fogom a kezed*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:30 Erdélyi tudósok a  
 XX. században*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai*
06:15 Zsolozsma-reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Szentmise
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Székelyudvarhelyről
09:20 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával
11:00 Gyógyír/ Életképek a Mária-útról
11:30 Miatyánk
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
13:55 Műsorismertető
14:00 Szerzetes lelkiségek
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása  
 Sepsiszentgyörgyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 A hit kapuja
16:00 Igéző*
16:05 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora*
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:05 Jézus él - tanúságtételek
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret 
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Veled vagyok!
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Effata, nyílj meg/  
 Örömmel fordulok Feléd!
22:00 Zsolozsma - Kompletórium
22:10 Hallgassuk az örömhírt!
22:40 Emberfaragó*/ Családépítő*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Az igazság szabaddá tesz*
02:30 Dicsérjétek az Urat!* 
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér 
03:35 Az alagút vége*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Szentmise
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Csíksomlyóról
09:20 Rózsafüzér
10:00 Jelenünk és jövőnk
11:00 Egészséges lelki élet?! / 
 Nőként az Egyház szolgálatában
11:30 József, az ács
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
13:55 Műsorismertető
14:00 Fészekmeleg/ A család hangja
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása 
 Szatmárnémetiből
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Könnyíts a lelkeden
16:00 Igéző*
16:05 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise 
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:05 Kiutak a szenvedély- 
 betegségekből/  
 Szent Mónika nyomában/ 
 Segítség-gyászolok!
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 A Lélek ajándékai
20:30 Pro Vita Hominis
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 A szív mélységei/  
 Imabeszélgetések az életről  
22:00 Zsolozsma – Kompletórium
22:10 Jézus cselekszik
22:40 Zenés, verses összeállítás
23:10 Angyalok citeráján*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 A hit kapuja*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Szerzetes lelkiségek*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Szentmise
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Sepsiszentgyörgyről
09:20 Rózsafüzér
10:00 A pápaság története/  
 Lázár, kelj fel!
10:30 Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
11:30 Az alagút vége
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
13:55 Műsorismertető 
14:00 Cserkészélet/  
 Medjugorjei fesztivál
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása  
 Nagyváradról
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Tárgyaljuk meg
16:00 Igéző*
16:05 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája*
19:00 Úrangyala
19:05 Imatarsoly
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Szentségimádás 
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Meghallgatlak!/  
 Én is megöregedtem
22:00 Zsolozsma – Kompletórium
22:10 A család hangja*/ Fészekmeleg*
22:40 Jelenünk és jövőnk*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

HétfO

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 A szeretet útján*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Életünk Krisztus* / Mindent 
 Isten nagyobb dicsőségére*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája*
09:00 Imaszándékok fogadása  
 Nagyváradról
09:20 Rózsafüzér
10:00 A Szentlélek gyümölcsei/  
 Krisztus Egyházának története 
10:30 Házunk táján
11:00 Az öregkor bölcsessége/ Életige
11:30 Asztalt terítünk!
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma-Napközi imaóra
12:15 Déli magazin 
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
13:55 Műsorismertető
14:00 Élő vízforrás/ Lélekápolás
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása  
 Csíksomlyóról
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Concerto
16:00 Igéző*
16:05 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
19:00 Úrangyala
19:05 Ő tette szent palástját vállaimra
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 A lelkiatya válaszol
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Összetartozunk?!/Kovász
22:00 Zsolozsma-Kompletórium
22:10 A Szentlélek gyümölcsei/  
 Hogy megismerjenek Téged*
23:00 Egy csónakban evezünk
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

Csütörtök



musorszerkezet

◆  A Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük. 
Felhívjuk a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatóink figyel-
mét, hogy hogy november első vasárnapjától május első vasár-
napjáig a magyar nyelvű adást 15 órától 24 óráig sugározzuk!

◆  A *-gal jelölt műsorok ismétlések, a **-gal jelöltek pedig csak 
a nagyböjti időszakban hallhatóak.

◆  Minden hónap első péntek éjjelén imavirrasztást közvetítünk 

a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból.

◆  Minden hónap első szombatján ünnepélyes Mária-köszöntőt 
közvetítünk a csíksomlyói kegytemplomból.

◆  Minden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot közvetí-
tünk Kovásznáról.

◆ A műsorváltoztatás jogát a szerkesztőség fenntartja.

musorszerkezet

MÁRIA RÁD IÓ - FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK! 7

Péntek Szombat Vasárnap

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Jézus cselekszik*
02:30 Az Oltáriszentség csodái*/  
 A szentáldozás – életforrás*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Az öregkor bölcsessége*/  
 Nőként az Egyház szolgálatában*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Szentmise
09:00 Imaszándékok fogadása  
 Szatmárnémetiből/Kolozsvárról
09:20 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával 
10:30 Szövetség az életért
11:00 Mária iskolájában 
11:30 Életünk Krisztus/ Mindent  
 Isten nagyobb dicsőségére
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
13:55 Műsorismertető 
14:00 Angyalok citeráján
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása  
 Székelyudvarhelyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Jézus Szíve engesztelés /  
 Dicsérjétek az Urat!
16:00 Igéző*
16:05 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:05 Tibor atya prédikációi
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Református félóra
20:30 Erdélyi tudósok a XX. században
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 CSIFF/ FIF/ Fogom a kezed/  
 Hitigazságok szívnek és léleknek
22:30 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Virrasztás az Úrral! (elsőpénteken)
23:10 Férfihangok*/ Sir hasirim*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet 
01:00 Egészséges lelki élet?!*/  
 Krisztus Egyházának története*
01:30 Kiútak a szenvedély- 
 betegségekből*/  
 Szent Mónika nyomában*/  
 Segítség-gyászolok!*
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Gyógyír*/ Életképek a Mária útról*
02:30 Miatyánk*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Mária iskolájában*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Hallgassuk az Örömhírt!*
06:30 A Lélek ajándékai*
07:00 Úrangyala
07:05 Jézus él – tanúságtételek*
07:30 Műsorismertető
07:35 Lélekhangoló/Napindító
08:40 Vasárnapi Örömhír*
09:00 Az édesanyák védelme
09:20 Az Oltáriszentség csodái/  
 A szentáldozás – életforrás
10:00 Imaszándékok fogadása
10:30 Rózsafüzér
11:00 Szentmise
12:00 A hét plébániája
12:10 Apja fia / Gyöngyszemek
13:00 Az igazság szabaddá tesz
13:20 Zenés köszöntő
14:30 Műsorismertető
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása

15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:20 Medjugorjei fesztivál*/ 
 Cserkészélet*
16:00 Református félóra*
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér 
18:00 Szentmise
19:00 Úrangyala
19:05 Meseház
19:30 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Veled megyek - lelki olvasmány
20:00 Családépítő / Emberfaragó
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Gyógyító lelkigyakorlat/ 
 Hogy megismerjenek Téged
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Pro Vita Hominis*
22:40 Zenés, verses összeállítás/ 
 Éjszakai virrasztás  
 elmélkedése*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Kapcsoljuk Rómát - Audiencia*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Ő tette szent palástját vállaimra* 
04:00 Szentségimádás*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Élő vízforrás/Lélekápolás*
06:30 Szövetség az életért*
07:00 Napindító 
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája
09:00 Imaszándékok fogadása
09:20 Rózsafüzér
10:00 Iránytű
11:00 Dalfakasztó/Táncokból  
 szőtt történelemóra 
11:30 Napra-forgó
12:00 Pápai Angelus
12:10 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:20 Vasárnap-ajánló
12:30 Asztalt terítünk*
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
14:30 Műsorismertető
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Vasárnapi Örömhír
15:30 A szeretetből fakadó szenvedés 
 megtisztít / Fogadj el így
16:00 Ferences félóra/ 
 Ferences mozaik
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
19:00 Úrangyala
19:20 Műsorismertető
19:30 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 A szeretet útján
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Sir hasirim / A mi rádiónk / 
 Férfihangok
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Házunk táján*
22:50 Vasárnap-ajánló*
23:00 A szív mélységei*/  
 Zenés, verses összeállítás
23:40 A Vatikáni Rádió műsora
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Az elmúlt két hónapban az alábbi plébániák látták vendégül a Mária Rádiót: 

» NAGYVÁRAD - SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIA

Főesperesség: Váradi esperesi kerület

Építési év: 1721-41

Titulus: Szent László

Örökös szentségimádási nap:  Január I. vas.

Plébános: Pék Sándor

» CSÍKSZENTKIRÁLY

Főesperesség: Alcsíki főesperesi kerület

Építési év: XV. század

Titulus: Szent István

Örökös szentségimádási nap:  Április 18.

Plébános: Pap Márton

» MEZŐPETRI

Főesperesség: Nagykárolyi esperesi kerület

Építési év: 1784-86

Titulus: Szent Erzsébet

Örökös szentségimádási nap:  Július IV. vas.

Plébános: Barta Barnabás

» KISDENGELEG

Főesperesség: Nagykároly  
II. Esperei kerület

Építési év: 1938-43

Titulus: Szent Vendel

Örökös szentségimádási nap:  -

Plébános: Turtureanu Róbert

» SZATMÁRNÉMETI – SZÉKESEGYHÁZ

Főesperesség: Szatmári főesperesi kerület

Építési év: 1830-37

Titulus: Urunk Mennybemenetele

Örökös szentségimádási nap:  Január II. vas.

Plébános: Hársfalvi Ottó

» GYERGYÓTEKERŐPATAK

Főesperesség: Gyergyói főesperesi kerület

Építési év: 1724-34

Titulus: Keresztelő Szent János

Örökös szentségimádási nap:  Augusztus 15.

Plébános: Antal József

» NAGYVÁRAD – SZENT JÓZSEF TELEP

Főesperesség: Székesegyházi  
főesperesi kerület

Építési év: 1928

Titulus: Szent József

Örökös szentségimádási nap:  Február II. vas.

Plébános: Bărbuț Péter

» MAROSFŐ

Főesperesség: Gyergyói főesperesi kerület

Építési év: 1990-99

Titulus: Árpád-házi Szent Margit

Örökös szentségimádási nap:  Január 07.

Plébános: P. Bátor Botond

» NAGYVÁRAD – SZENT KATALIN TELEP

Főesperesség: áradi esperesi kerület

Építési év: 1934-35

Titulus: Csodásérű Boldogasszony

Örökös szentségimádási nap:  Február II. vas.

Plébános: Vass Csaba

» CSOMAKÖZ

Főesperesség:
Nagykároly  
II. Esperei kerület

Építési év: 1954-56

Titulus: Szent István

Örökös szentségimádási nap:  —

Plébános: Starmüller Ferenc

» SZÉKELYUDVARHELY – SZOMBATFALVA

Főesperesség: Székelyudvarhelyi  
főesperesi kerület

Építési év: 1796

Titulus: Szent György vértanú

Örökös szentségimádási nap:  Június 01.

Plébános: Ambrus István

» CSÍKSZENTLÉLEK

Főesperesség: Alcsíki főesperesi kerület

Építési év: 1806

Titulus: Szentlélek eljövetele

Örökös  szentségimádási  nap: Április 23.

Plébános: Ilyés Zsolt

» TÓTI

Főesperesség: Margittai esperesi kerület

Építési év: 1992-94

Titulus: Lisieux-i Kis Szent Teréz

Örökös szentségimádási nap:  November II. vas.

Plébános: Mihály Balázs

»  GYERGYÓSZENTMIKLÓS  
SZENT ISTVÁN EREKLYÉINEK ÁTVITELE

Főesperesség: Gyergyói főesperesi kerület

Építési év: 2005-2008

Titulus: Szent István ereklyéinek átvitele

Örökös szentségimádási nap:  Szeptember 28.

Plébános: Keresztes Zoltán

Hálás köszönet a  plébános atyáknak és  egyházközségeiknek!
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Összeállította: Farkas Szilvia  Forrás: internet, Fran Armour - Építs megbízható alapra!

Itt jártunk

DÁTUM

Ehatározom,  
hogy  

jól fogok dolgozni!

NÉV

Jeruzsálemet, Izráel fővárosát lerombolták a ba-
bilóniak. Sok évvel később néhány zsidó elkezdte 
újjáépíteni a várost. Nem igazán végeztek jó mun-
kát mindaddig, amíg Nehémiás meg nem érkezett, 
aki a terület kormányzójaként vezette az újjáépítést. 
Nehémiás nagyszerű vezetőnek bizonyult. Maga is 
keményen dolgozott és arra bátorította az embereket, 
hogy az útjukban levő akadályok ellenére folytassák 
a munkát. Közösségi munkára volt szükség ahhoz, 
hogy újjáépüljön a rombadőlt város.

Olvassátok el a Nehémiás 5:16-ot és megtudhatjátok, 
hogy kik dolgoztak Jeruzsálem újjáépítésén!

Találd meg a 8 különbséget a két kép között!

SZÍNEZD KI!

„ ...ha valaki  
nem akar dolgozni,  

ne is egyék.”   
(2 Thessz 3:10)



Ima a Szentlélekhez 

Jöjj Szentlélek Úristen! 
Helyettesítsd csendes nyugalommal, a bennünk lévő feszültséget. 
Helyettesítsd csendes bizalommal, a bennünk lévő aggodalmat. 
Helyettesítsd erős hittel, a bennünk lévő félelmet. 
Helyettesítsd kegyelem édességével, a bennünk lévő keserűséget. 
Helyettesítsd ragyogó fényeddel, a bennünk lévő sötétséget. 
Helyettesítsd szerető melegeddel, a bennünk lévő hideget. 
Helyettesítsd fényességeddel, a bennünk lévő éjszakát. 
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, a bennünk uralkodó hideg telet. 
Egyengesd ferdeségünket. 
Vedd el büszkeségünk élességét, de mélyítsd el alázatosságunkat. 
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, de oltsd ki szenvedélyeink tüzét. 
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Te látsz minket. 
Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod. 
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: 
"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"
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LELKI TÁPLÁLÉK önkéntesek

HÚSVÉT
az elhengerített  
   kőtömbök ünnepe 

Húsvét hajnalán az asszonyok a kertbe érve, meglátták a kő-
tömböt, melyet a sír elől elhengerítettek...

Mindannyiunknak van saját kőtömbünk. Egy hatalmas kő, 
lelkünk nyílása elé letéve, mely nem hagyja, hogy beszürem-
kedjék az éltető oxigén, mely jeges szorításban tart bennünket, 
mely a fénynek elzárja minden sugarát, mely megakadályozza a 
másokkal való kommunikációinkat. 

A magány, a nyomor, a betegség, a gyűlölet, a kétségbeesés, 
a bűn kőtömbje ez. Elidegenült sírok vagyunk. S mindegyiken 
ott a halál pecsétje. 

Legyen hát a húsvét mindannyiunk számára a kő elhen-
gerítése, a rémálmok vége, a fény kezdete, az új kapcsolatok 
tavasza. És ha mindannyian, miután kijöttünk a sírból, azon 
fogunk munkálkodni, hogy elmozdítsuk a kőtömböt a mellet-
tünk levő sír elöl, akkor végre megismétlődhet a csoda, mely 
Krisztus feltámadását jelölte.  (Don Tonino Bello)

A hét első napján kora hajnalban kimentek a 
sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illat-
szereket  is. A kő el volt a sírtól hengerítve.
( Lk  24, 1-2 )

Összeállította: Dallos Ágnes

PÜNKÖSD 

„ A Szentlélek Pünkösdkor, az Egyház szü-
letése napján minden népre kiárasztotta 
az istenismeret fényét, és a sok különböző 
nyelvű embert az egy közös hit megvallá-
sában egyesítette”   / szentmise prefációja /

Szentlélek eljövetele 

„ Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem 
testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. 27 Az én 
lelkemet oltom belétek és gondoskodom róla, hogy pa-
rancsaim szerint éljetek és szemetek előtt tartsátok tör-
vényeimet és hozzájuk igazodjatok.„  (Ez 36,26‒27)
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önkéntesek

Albert Veronika vagyok, Isten kegyelmé-
ből 10 éve nyugdíjas. Csíkszentdomokoson 
születtem, 22 éve Csíkszeredában élek. 
2019 augusztusától teljesítek önkéntes szol-
gálatot a Mária Rádió csíksomlyói stúdió-
jában, mint recepciós.
A Mária Légió imacsoport tagja vagyok, 

ahol egyik lelki testvérem ajánlotta a lehetőséget, hogy részt 
vegyek a rádió tevékenységében. Kezdetben mint helyettesítő, 
tavalytól pedig úgy éreztem, hogy többet is tudok vállalni. Mi-
előtt megkaptam ezt a meghívást úgy éreztem, hogy valahová 
tartoznom kellene, ahol a Szűz Anya szolgálatába tudok állni. 
Hétfő reggel 9 órától kezdem a szolgálatot, ez a nap egy zarán-
doklat számomra, hiszen mindig a Szűz Anya kegyszobra előtt 
tiszteletemet téve és segítségét kérve indítom a napomat és így 
a hetemet is.

Nagyon örvendek, hogy önkéntes lehetek. A rádiónál meg-
kapom azt a lelki feltöltődést, amire nagy szükségem van, 
emellett szeretet, jókedv és béke vesz körül. Boldog vagyok, ha 
a recepcióhoz érkező embereken tudok segíteni, meghallgatni 
panaszaikat és megvigasztalni őket. Ez a legnagyobb elégtétel 
számomra.

A rádiónál való tevékenységem által megváltozott az éle-
tem, van életkedvem, mert valahol szükség van rám. Mielőtt 
indulnék szolgálatba elimádkozom a rózsafüzért, kérve a Szűz 

Anya segítségét, hogy eleget tudjak tenni feladataimnak. A 
MariaThon alkalmával meggyőződtem a hívek adományozó 
lelkületéről, szeretettel hozták adományaikat, ami bizonyítja, 
hogy mekkora szükségünk van a Mária Rádióra, hiszen egy 
fénysugár a lelkünknek.

Az önkéntes munkám színesebbé teszi az egyhangú nyug-
díjas éveimet.

Köszönöm Szűz Anyám, hogy itt lehetek!

A nevem András Dénes, 1940. szep-
tember 11-én születtem Lövétén. 30 
évet dolgoztam a munka mezején és 
30 éve élvezem a nyugdíjas éveket, 
hogy meddig, azt a Jóistenre bíztam. 
A Mária Rádióval 2010 óta vagyok 
kapcsolatban. Önkéntesként kétha-

vonta kézbesítem a rádió magazinját 20 személy számára. 
Szeretem a Mária Rádiót, hiszen sok jó és hasznos adásá-
val segít a mindennapjaimon. A rádióhallgatóknak pedig 
köszönjük az eddig elmondott imáikat az önkéntesekért 
és munkatársakért, amit ezután is elfogadunk és meg is 
köszönjük. Én kívánom, hogy a Jóisten segítségével még 
sokáig fennmaradjon a Mária Rádió.

Tatai István vagyok, 1978 ban születtem. 
Villamosmérnöki végzettséggel rendelke-
zem. Jelenleg az Állami Áramszolgáltatónál 
dolgozom Székelyhídon. Korábban Ma-
gyarországon laktam és dolgoztam  Tisza-
újvárosban és Pécsen, de a szívem mindig 
hazahúzott az Érmellékre, a székelyhídi táj- 

ra. Ott sokan kérdezték: honnan származok? Én büszkén val-
lom magam partiuminak, érmellékinek, de sokan még sosem 
hallottak e vidékről.

Hazatérvén, amikor csak tehettem, templomba jártam, fo-
tóztam, és cikket írtam az egyházban zajló eseményekről, mert 
nagyon kevés hír jelent meg az újságokban, tv-ben az itteni dol-
gokról. Pozitív visszajelzéseket kaptam, sokan örültek a mun-
kásságomnak, bátorítva ezzel a további munkára. Jó érzés volt, 
amikor egy beszámoló megjelent a Bihari naplóban vagy a Nagy-
váradi Római Katolikus Egyházmegye oldalain. Az Erdélyi Má-
ria Rádióban is beszámoltak egy-egy eseményről.

Kiskoromban vallásosságra, jóra neveltek. Szinte minden va-
sárnap részt vettem a szentmisén. Lassan alakult ki bennem a hit. 
Ma már nagyon fontos számomra a Jóistennel való kapcsolat. Ezt 
próbálom továbbadni a környezetemnek is. Úgy érzem, hogy a 
Jóisten mindig jelen van az életemben, fogja a kezem, mindennap 
erőt ad, segít és vezérel.

Jó néhány évvel ezelőtt, az Egyházmegyei Média-nap alkalmá-
val Ozsváth József, akkori plébánosunk által ismerkedtem meg 

Szilágyi Lászlóval. Azóta önkénteskedem a Mária Rádió számára 
is. Lelkesen osztom szét a lapokat, gyűjtöm össze az adományo-
kat és beszélgetek az emberekkel. Feltöltődik ilyenkor a lelkem, 
és új erőt merítek a hétköznapokra. Látom, hogy van értelme, 
szeretettel hallgatják a rádiót és olvassák az újságot. Rengeteg ér-
dekes tapasztalattal lettem gazdagabb, sok csodás embert ismer-
tem meg az évek folyamán. Kiemelném Böcskei László püspök 
urat, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség munkatársait: 
Micaci Cristiant, Fodor József általános helynököt, Vakon Zsolt 
püspöki titkárt, Böjte Csaba ferences szerzetest. 2018-ban a Szé-
kelyhídi Római Katolikus Plébánia eseményei 2014-2018 cím-
mel színes emlékkönyvet sikerült megjelentetni.

A rádió és a csapata a magyar emberek segítőtársa, támasza. 
Segít a hit, a szeretet gyakorlásában, az egyház és a hívek kö-
zötti kapcsolattartásban. A Mária Rádió egy igazi fénysugár az 
én életemben is. Több mint egy éve a térségünkben is kiválóan 
fogható a rádió 102.2 MHz-en is. Nagyon szeretem hallgat-
ni, sok szívhez szóló szép dal és sok értékes műsor hangzik el, 
amelyből sokat tanulhatunk. Az utóbbi években Sajó Máriával 
látjuk el az önkéntes szolgálatot, ketten gyűjtjük össze az ado-
mányokat a rádió számára.

Ajánlom ezúton is mindenkinek, hogy minél többet hallgas-
sák a Mária Rádiót, jusson el ez a fénysugár a mindennapi éle-
tükbe. Kérem szépen, hogy aki teheti, támogassa adományával, 
jó cselekedeteivel is. A rendszeres adományozóknak szeretném 
megköszönni a segítségüket a rádió nevében is.
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Az ERDÉLYI MÁRIA RÁDIÓ műsora ORSZÁGOSAN ELÉRHETŐ a DIGI kábeltévé szolgáltató rádió csomagjában 
Radio Maria Hu név alatt.

Ha környezetükben közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hirek@ mariaradio.ro címre,  
hogy arról hírműsorainkban beszámolhassunk.

Ez a kiadvány a Mária Rádió hivatalos közleménye. Megjelenik kéthavonta. Kiadja a MÁRIA RÁDIÓ Egyesület. Mária Rádió ISSN 1843-3413. 
Felelős kiadó: Szatmári Ferenc. Felelős szerkesztő: Karácson Tibor. Korrektúra: Zalder Éva. Kiadványszerkesztő: Szász Csaba. Fotó: internet.

Nyomtatta: Infopress Group Rt., Székelyudvarhely

POSTAI ÁTUTALÁS (MANDAT POȘTAL)

Dest: Asociația Mária Rádió Erdély

RO40 BTRL 0050 1205 7226 3200
410423 Oradea, str. Bârsei nr. 18.
CIF 18090057

BANKI ÁTUTALÁS

Banca Transilvania Oradea
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RO40 BTRL 0050 1205 7226 3200 – RON
RO43 BTRL 0050 4205 7226 32XX – EURO

mária rádió

ADOMÁNYOK KIADÁSOK

MŰHOLDAS SUGÁRZÁS:
DIGI TV 12 687 MHz Horizontális polarizáció, nyugati 1 fok, 

Symbol Rate 27 500,  Intel Sat 10-02 műhold, mono bal sáv.

Eutelsat 16A műhold, keleti  16 fok  

11 262 MHz  Horizontális polarizáció,  Symbol Rate 30 000

NAGYVÁRADI STÚDIÓ
Levélcím: str. Bârsei nr. 18
 410 423 Oradea / Nagyvárad
Telefon: 0259 420 777 iroda
Fax: 0359 420 888

SZATMÁRNÉMETI STÚDIÓ
Levélcím: str. I.C. Brătianu nr. 1, et. 1, ap. 12
 440 010 Satu Mare / Szatmárnémeti

CSÍKSOMLYÓI STÚDIÓ
Levélcím: str. Szék nr. 148, 530 203 Miercurea Ciuc / Csíkszereda
Telefon: 0266 313 407 iroda

KOLOZSVÁRI STÚDIÓ
Levélcím: str. Iuliu Maniu
 (Szentegyház utca) nr. 2/7
 400 095 Cluj Napoca / Kolozsvár
Telefon: 0264 439 495 iroda

GYULAFEHÉRVÁRI STÚDIÓ
(Római Katolikus Hittudományi Főiskola és  
Papnevelő Intézet)
Levélcím: str. Bibliotecii nr. 3.
 510 009 Alba Iulia / Gyulafehérvár

SZÉKELYUDVARHELYI STÚDIÓ
Levélcím: str. Dózsa György nr. 15.
 535 600 Odorheiu Secuiesc /  
 Székelyudvarhely
Telefon: 0266 212 686 iroda

SEPSISZENTGYÖRGYI STÚDIÓ
Levélcím: str. Pescarilor 
 (Horgász utca) nr. 34/B, Ap. 1.
 520 041 Sfântu Gheorghe /  
 Sepsiszentgyörgy
Telefon: 0267 318 555 iroda

A Mária Rádiót csak Isten segítsége és az Önök adományai tartják fent. Mindkettőre nagy szük-
ségünk van. Ha támogatni szeretnék rádiónkat, éljenek az alábbiakban leírt módszerekkel:

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK

ON-LINE  
ADOMÁNYOZÁSI 

LEHETŐSÉG  

HONLAPUNKON 
KERESZTÜL

FÖLDI SUGÁRZÁS:
Nagyvárad vételkörzete 102,2 FM
Tasnád vételkörzete 90,1 FM
Szatmárnémeti vételkörzete 92,3 FM
Kolozsvár vételkörzete 100,4 FM
Székelyföld vételkörzete 89,7 FM
Gyergyói medence 94,4 FM
Kovászna vételkörzete 92,3 FM

STÚDIÓK
ELÉRHETŐSÉGEI
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