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a  egészen más társadalmi körülmények között élünk, 
mint az élőző, sok viszontagságot megélt századok-
ban,  ami viszont nem változott az, hogy ma is nagyon 

sok szegény és elesett ember él. Mit látunk a környezetünkben? 
Egyre több elszegényedett embert. Embereket, akik anyagilag a 
csőd szélén állnak és embereket, akik erkölcsileg, lelkileg váltak 
szegényekké. Akiknek nincs kihez fordulniuk, mert egyedül ma-
radtak a maguk bajával. Akiknek egyedül kell megharcolniuk a 
nélkülözéssel, vagy a lelküket ért sebekkel, és akik mellé keve-
sen állnak oda segítő kezet nyújtani: mert lenézik, mert megvetik 
őket, mert szégyen a szegényekkel társalogni, barátkozni. Látunk 
nagy, szekularizálódó közösségeket, ahol egy cél hajtja az embert: 
az, hogy minél nagyobb vagyonra tegyen szert. A módszerek már 
nem számítanak! Ha kell, becsapom a másikat, ha kell, gátlásta-
lan vagyok, ha kell, erkölcstelen vagyok! Ezzel szemben, látunk 
egy másik közösség-modellt is, akik keresik ma is Jézus keskeny 
ösvényét, akik a maguk kevesét örömmel osztják meg a bajbaju-
tottakkal. Képesek tenni valamit a rászorulókért, mert van bőven 
a saját környezetünkben is olyan személy – akár családtag, akár 
barát-, akinek segítségre van szüksége. 

Korunkat jól jellemzi a következő rövid történet: „A régi Ke-
leten bambuszból és papírból készített lámpásokat használtak, 
melyekben gyertya égett. Egy vak embernek, aki a barátjánál járt 
látogatóban, egyik este fölajánlottak egy lámpást, hogy hazaútra 
vigye magával. – Nincs szükségem lámpásra – mondta a vak.  Nekem 
mindegy, sötét van-e vagy világos. – Tudom, hogy az út megtalálásá-
hoz nincs rá szükséged – válaszolta a barátja – , de ha nincs nálad, 
beléd ütközhet valaki. Vidd hát magaddal! A vak elindult a lámpás-
sal, és alig ment pár lépést, mikor valaki egyenesen beleszaladt. – 
Miért nem vigyázol – kiáltotta oda az idegennek –, nem látod ezt a 
lámpást? – Kialudt a gyertyád, testvér! – felelte az ismeretlen.”

A környezetünk tele van egymásba ütköző emberekkel. Békét 
kereső emberek vagyunk mindannyian, és mégis gyakran érez-
zük azt, hogy teljes békétlenség vesz körül bennünket. Mi is jól 
tudjuk, hogy a békét Jézusnál kell keresnünk. Jézus nekünk is 
megüzeni az igehirdetések szavain keresztül, vagy egy-egy otthon 
elolvasott bibliai szakaszon keresztül, hogy mit kellene tennünk. 
És mégis sokszor lehorgasztott fejjel indulunk haza, mert nehéz 
megtenni azt, amit Jézus kér tőlünk, s így békénk sincs. Lelkünk 
békegalambja nem talál magának száraz helyet. Mindannyiszor, 
ahányszor megérezzük Jézus szeretetét és elfogadását, lelkünk bé-
kegalambja megtalálja azt, amit annyira keres: a kifogyhatatlan 
béke szigetét. Van úgy, hogy tudjuk hol kell a békét keresni, de 
az érte való munkát mégsem akarjuk elvégezni. Van úgy, hogy 

ideig-óráig velünk van a béke, de amikor a 
gondok eltakarják a szemünk elől Jézust, 
megijedünk és a nyugtalanság költözik 
a szívünkbe. És van úgy, hogy egy-
egy nagy viharnak kell végigsepernie 
az életünkön, hogy végre elindul-
junk Jézus felé. Akitől, ha megérke-
zünk hozzá, örök életre szóló békét 
kapunk. Legyen ez a te utad! Találd 
meg Jézust, és örömmel fogadd el a 
neked ajándékozott békét.

Karácson Tibor, műsorigazgató
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A SZÉKELYUDVARHELYI STÚDIÓ ÜNNEPE

Viszont mindegyik gyerekbe, unokába más-
más tulajdonságokat, képességeket, értékeket 
vélünk felfedezni és ezekre csodálkozunk rá, 
mert lenyűgöznek.

Így vagyok a Mária Rádióval is. Mindegyik 
stúdió egy-egy „gyermekem” és bizony elcso-
dálkozom néha, hogy a Jóisten milyen csodála-
tos talentumokkal halmozta el őket munkatár-
sai és önkéntesei révén. Mindegyik stúdiónak 
megvan a saját története és mindegyik szüle-
tésénél közrejátszott a Szűzanya és a Szentlélek 
meghívása.

Az udvarhelyi stúdiónk első volt, amely a 
nagyváradi stúdió után létrejött, de a tervezése, 
a gondolat, hogy itt is létrejöjjön, az egyidejű 
a rádió születésének a gondolatával. Amikor 
a 2003-as Mária Rádió Világkongresszusáról 
visszajöttem Rómából, Kolozsváron szálltam le 
a repülőről és egyenesen Udvarhelyre mentem, 
egy meghívásnak eleget tenni. Ott mondtam 
el először, hogy talán nálunk, Erdélyben is le-
hetne Mária Rádió. Ekkor hangzott el. hogy 
ha létrejön a rádió, akkor Udvarhelyen is kell 
lennie egy stúdiónak. ... és már meg is voltak az 
első támogatók és önkéntesek. Az első támoga-
tók, önkéntesek udvarhelyiek voltak! Azóta is 
hűséges támogatók, önkéntesek... de én inkább 

Mint aktív apa, nagyapa a Mária Rádiót is így élem meg valamilyen formában, mint 
egy apa, nagyapa. Mindegyik gyereket, unokát szeretjük és nincs olyan, hogy jobban 
vagy kevésbé jobban, még talán az sem, hogy másként - mert a szeretet az SZERETET.

„szülőknek” nevezném őket, hiszen a leg-
elejétől szurkoltak, bábáskodtak és aktívan  
munkálkodtak, hogy létrejöhessen az, amit 
ma Erdélyi Mária Rádiónak hívunk.

Kiemelném itt László Attila atyát, aki ily 
módon az egyik „szülője” az udvarhelyi stúdi-
ónak, aki mind a mai napig hűségesen és nagy 
hozzáértéssel vezette az udvarhelyi stúdiónk 
lelki és műsoros tevékenységét, és a Bartók 
házaspárt, az udvarhelyi stúdiónk másik 
„szüleit”, akik a legelejétől önzetlenül és aktí-
van támogatták az egész projekt létrejöttét és 
fennmaradását a legelejétől. Ha ők nincsenek, 
lehet hogy a Mária Rádió ma másként néz ki, 
lehet úgy, mint ma a legtöbb országban a vi-
lágon, ahol csak egyetlen központi stúdióval 
rendelkeznek. Hála nekik, a meghívásuknak, 
elszántságuknak és segítőkészségüknek, mert 
általuk létrejöhetett az udvarhelyi stúdió és 
később az udvarhelyi mintára, a többi stúdió 
is. Így lettünk mi egy „nagycsalád”.

Az udvarhelyi stúdiónk munkaközössége 
csodálatos módon teszi teljessé rádiónkat, 
ily módon járulva hozzá Erdély (és nem 
csak)  lelki megújulásához.

Köszönet és hála mindezért!
Szatmári Ferenc

Mária Rádió alapító elnöke

Ezekben az időkben, amikor hasonló 
eseményeket élünk át, mint 2005-ben 
(amikor is hasonló árvizek tomboltak 
Udvarhelyszéken), sokat gondolunk a 
Mária Rádió udvarhelyi stúdiójának 
születésére és a gondviselő Isten ki-
fürkészhetetlen útjára.

Miért is? Mivel akkor a mi lakhe-
lyünket másfél méteres víz árasztotta el 
és a legkisebb lányunk Zsófia, 2 évesen, 
az őt ért traumától minden esőzés al-
kalmával sírva fakadt.

Egy évvel az események után kiad-
tuk a parancsot magunknak: „Innen 
elköltözünk!” Amíg az új otthonunk 
épült, azon törtük a fejünket, hogy mit 
csináljunk a házzal? (Eladni nem akar-
tuk lelkiismereti megfontolásból. Ha 
menekülök a víz elől, ne „menekítsek 
be” a vízbe másokat.)

Akkor jött Szatmári Feri barátunk a 
hírrel, hogy megnyílt az út a romániai 
Mária Rádió indítása előtt. Egyből be-
villant (a gondviselés sugallatára), hogy 
megvan. Itt lesz Udvarhelyen az első 
kihelyezett stúdió!

A gondolatot megvalósítás követte 
(emlékszem, a Mária Rádió régió felelő-
se egy lengyel pap volt, aki a helyszínen 
megnézte az épülő stúdiót és aggályát 
fejezte ki a fenntartási költségek miatt.)

Rövid időn belül a Dózsa György 
15-ben a tornateremből és a teraszból 
stúdió, a garázsból kápolna lett, a la-
kóházat pedig kezdtük lelkigyakorlatos 
házzá átalakítani.   



AKTUÁLIS

MPHC 
Mater Perfectam Habebit Curam! 

vagyis...  Édesanyánk tökéletesen 
fog gondoskodni mindenről!
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MPHC - Ezek a betűk a lelkiségünk fontos 
betűi. Mindazoknak, akikre Jézus és a Szűza-
nya küldetést bíz, megmutatja először a tehe-
tetlenségüket, kicsinységüket. Így volt ez az 
én esetemben is.

Elsőként mesélj kicsit magadról, mi az, amit 
megtudhatunk, illetve fontos, hogy tudjunk 
rólad?

 Kovács Katalin vagyok, Hegyközszáldobá-
gyon élek, egy Nagyvárad melletti falucskában, 
férjemmel Lacival és gyermekeinkkel: Lackó 16, 
Ilus 12, Benedek pedig 8 éves. Végzettségem 
szerint pedagógus vagyok, és önkéntes szopta-
tási tanácsadóként támogatom az édesanyákat, 
családokat. Férjemmel, családommal a Schöns-
tatti Családmozgalom tagjai vagyunk, két éve 
pedig elvégeztük az első erdélyi Családakadémi-
át, és családtrénerként is aktív tagjai vagyunk a 
nagyobb közösségünknek.

Számodra nem idegen a Mária Rádió, hiszen 
már az első években önkéntesként jelen vol-
tál, több műsorban is részt vettél. Hogyan lát-
tad akkor a Mária Rádiót, milyen kép alakult 
ki akkor benned a rádióról?

 Nagyon szép időszaka volt ez az életemnek. 
Nagyon izgalmas volt élő műsort szerkeszteni és 
vezetni. Akkor csak a műsorra koncentráltam, 
most egységben igyekszem látni a rádiót.

Több év után a Szűzanya valami többre hí-
vott, önkéntesből munkatárs lettél. Hogyan 
fogadtad a hírt? Nehéz volt IGEN-t mondani?

 Nagyon nehéz. Talán a legszemléletesebben a 
Szentírásból azt tudnám idézni, hogy: ,,Mert az 
én gondolataim nem a ti gondolataitok….”
Néhány hete itt vagy köztünk, kicsit másképp 
látsz bele a Mária Rádió életébe. Nyilván nem 
átlátható még minden számodra, mégis mi-
lyennek találod most a rádiót, a kezdeti évek-
hez képest?

 Most teljesen más arcát mutatja meg a rádió. 
Apró csodákat, özvegyasszonyok két fillérjeit lá-
tom. Azt látom, hogy mi munkatársak egyszerű 
alvállalkozók vagyunk egy tökéletes munkában. 
A nagy feladat a fővállalkozóé, a Szűzanyáé. 

Milyen terveid vannak a jövőt illetően? Mi az, 
amit nagyon fontosnak tartasz megvalósítani a 
munkád során?

 Isten meghívására igent mondtam, és törekedni 
fogok arra, hogy hűségesen kitartsak minden fel-
merülő nehézségben.  Szeretettel, szelíden és szeré-
nyen szeretném tenni a feladatom. Azt, amit rám- 
bíztak: se többet, se kevesebbet. Mária, aki a szol-
gáló szeretet igazi példaképe, az én példaképem is.

A munkatársak csapatának tagja lettél, fontos 
szerepet fogsz betölteni. Mit vársz el, illetve mit 
ígérsz a csapattársaidnak?

 Ígéretek és elvárások helyett, azt szeretném szem 
előtt tartani, hogy amit teszek, az olyan hangosan 
fog beszélni, hogy nem hallják tőle majd azt, amit 
mondok.

Nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy hitele-
sek legyünk, de szerintem a hitelesség a keresztény 
ember számára alapfeladat. Tudnunk kell, hogy mi 
a dolgunk. Ezt végezzük a legjobb tudásunk sze-
rint, és eközben tudatában vagyunk annak, hogy 
sokszor nem hibátlan az, amit teszünk. Hibáink-
kal küszködve, el-elesve végezzük a feladatunkat, 
és nem próbáljuk meg azt vetíteni, hogy minden, 
amit teszünk, hibátlan, hogy nincsenek gondjaink. 
Kentenich atyától származik az a gondolat, hogy 
„az egyetlen Szentírás, amit a mai emberek még 
olvasnak, az a keresztény emberek élete”. 

Azt hiszem, hogy a hiteles embernek tudnia kell, 
hogy hol a helye. Teszi a dolgát, amit rábíztak, és 
sokszor, nagyon sokszor elesik. De ugyanannyi-
szor feláll és újrapróbálkozik. Bátran keresi azt, 
hogy min tud létével változtatni, valamint bölcsen 
megpróbál belenyugodni abba, ami nem az ő fel-
adata.

Egy számodra fontos idézet, ami vezérel, és 
amivel bátorítod a hallgatókat/olvasókat?

 Schönstatt alapítójának a sorait igyekszem a 
lelkem kőfalába bevésni: ,,Add, hogy hozzád ha-
sonlóvá váljunk, a világban példád szerint járjunk. 
Általunk élj világunkban, szívünkben, hogy az 
Krisztust befogadni kész legyen: jósággal, erősen, 
szelíden, szerényen, örömmel, szeretettel, béké-
ben.”

Kovács Katalin

Sokadik éve már annak, hogy itt, Székely- 
udvarhelyen ünnepre készülünk. Minden 
évben gyermeki szeretettel akarjuk kö-
szönteni Égi Édesanyánkat, aki nemcsak 
hű és hathatós pártfogója nemzetünknek, 
hanem anyai szívében hordozza a róla el-
nevezett rádiót is. Anyai gondoskodásának 
tanúja a 11 éve müködő székelyudvarhelyi 
stúdió – és mi ezért ünneplünk.

De mi is az ünnep, illetve hol és hogyan 
születik? Nagyon egyszerű megfogalmaz-
ni: ahol a hála és az öröm megjelenik, ott 
mindig ünnep van. Hála és öröm lopja be 
magát szívünkbe, amikor arra gondolunk, 
hány és hány embert vezérelt ide Szűz 
Mária anyai szeretete, hány találkozásból 
született barátság, hány átimádkozott órát 
töltünk itt... Felfoghatatlan kegyelem...

Öröm és hála – ezt tesszük tarisznyánk-
ba, s égre szegezett tekintettel folytatjuk 
vándorutunkat, bízva Mennyei Atyánk 
gondoskodó jóságában, és a Szent Szűz 
anyai pártfogásában.

Olasz Béla

Az első kápolnabúcsú alkalmával (au-
gusztus 22-én, Mária Királynő ünnepén) 
olyan sokan voltunk, hogy nem fértünk 
az udvaron  és az utcán. Ekkor döntöttük 
el, hogy megvesszük a szomszédos házat 
és telket  a Szent Pio névre keresztelt lelki-
gyakorlatos ház bővítésére. De ez már egy 
másik siker történet.

Látván a szörnyű árvizes képeket a te-
levízióban és az elkeseredett embereket, 
eszünkbe jut, hogy egykor mi is átéltük ezt 
a fajta bánatot és hálával gondolunk az is-
teni gondviselésre, mivel ha nincs az akkori 
árvíz, talán ma nincs jelenlegi helyén a Má-
ria Rádió stúdió és biztos nem lenne Szent 
Pio Lelkigyakorlatos Ház meg kápolna.

Ez a példa is élő bizonyíték, hogy Isten 
a legrosszabb helyzetből (emberi gondol-
kodás szerint) is a legjobbat képes kihozni 
gyermekei számára. Dicsőség Istennek!

Bartók Katalin és Sándor



A következő sorokban a műsor szerkesz-
tőjét kérdezem önmagáról, a kezdetekről, 
élményekről: 

500. adásához érkezett a Pro Vita Homi-
nis műsorsorozatunk. Ha már a műsor 
mögé  pillantunk  egy kicsit, ki is Kovács 
Zita doktornő? Meséljen picit magáról.

 A gyerekgyógyászatot a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
Gyerekgyógyászati karán 1978-ban végez-
tem. 1978. december 1-jétől 3 évig gya-
kornok voltam Sepsiszentgyörgyön, utána 
3 hónapig gyerekgyógyász körorvosként 
dolgoztam Csernátonban, majd a 3 éves 
szakosodást Bukarestben végeztem. 2 évet 
a Kézdivásárhelyi Poliklinika Gyermekka-
binetében szakorvosként dolgoztam, majd 
1987-től a sepsiszentgyörgyi Megyei Sür-
gősségi Kórház Gyerekosztályán 1995-ig, 
mint szakorvos, utána mint főorvos  2018. 
január 31-ig. Nyugdíjasként is ügyeletez-
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Jubilált a Pro Vita Hominis című műsorunk
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Aki valaha is belekóstolt a műsorszerkesztésbe, az tudja, mennyi munka van akár egy félórás műsor mögött is. Kezdve a téma 
keresésétől, adatok beszerzésén keresztül, felvétel elkészítésén át az összeállításig, akár több óra háttérmunkát is igénybe vehet 
a 30 perces kész anyag.  Éppen ezért amikor meghallottam, hogy Dr. Kovács Zita Pro Vita Hominis műsorának 500-ik részét 
sugároztuk, rögtön tudtam, e fölött nem siethetünk el. Hiszen éveken át hűségesen végezni ezt a feladatot, hétről hétre, óriási 
munka, áldozat, de hiszem, hogy áldás is. 

tem még 3-4 alkalommal havonta. Utolsó 
ügyeletem 2020. március 9-én volt. 1985–
1992 között a Megyei Fejlődési Rendelle-
nességek és Genetikai Betegségek nyilván-
tartó naplóját is vezettem. 

1987 novemberében kérdezett rám 
Csala László atya, hogy hozzájárultam-e 
abortuszhoz? Természetesen nem, mert 
gyerekgyógyász vagyok, sőt akkor úgy 
gondoltam, közöm sincs hozzá. Egy vasár-
napi prédikáción pedig elhangzott, hogy 
aki csak egy abortuszt jóváhagyó papírt is 
aláír, az Egyházból önkiközösítés alá esik. 
Ez a kijelentés akkora nyomással neheze-
dett rám, hogy az 1988-as papszentelés al-
kalmával felkerestem Jakab Antal püspök 
atyát ebben az ügyben. Ő azt mondta: „Ve-
gyük elő a morálist és nézzük meg a kola-
borátorokat” és adott egy képet, amely egy 
tépett ruhás Jézust ábrázolt ezzel a szöveg-
gel „Én vagyok a te menedéked”.

Ezek után olvastam a morálist, a pápai 
enciklikákat, mert megdöbbentett az, 
hogy szakorvos vagyok és ezekről még 
csak nem is hallottam eddig. Továbbá az 
akkoriban működő terhességmegszakí-
tást jóváhagyó bizottságban a nőgyógyász 
és belgyógyász mellett gyerekgyógyász is 
volt, „szerencsémre” a régebbi szakorvosok 
kerültek oda. De a veszély rám is leselked-
hetett bármikor. Ennek elhárítására nagy 
buzgalommal végeztem mindennap a „há-
rom Ave” ájtatosságot és meg is védett a 
Szűzanya. Óriási nyomástól szabadultam 
meg, mikor megszüntették az abortusz ko-
missziót 1989. december 26-án. Persze en-
nek eredményeként rövid időn belül meg-
háromszorozódott az abortuszok száma. 
Az akkori plébános, Csató Béla atya 1990. 
június 26-án megalapította a Magzatvédő 
Társaságot, mely később a Pro Vita Ho-
minis nevet kapta. Magamban eldöntöt-
tem, én háttérből fogom támogatni ezt 

Bepillantás a mUsorok mögé Bepillantás a mUsorok mögé
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az ügyet. Máris megkaptam a szervezési 
feladatokat. Különösen az Egészségügyi 
Minisztérium jóváhagyása volt a legnehe-
zebb. Előtte egy megrázó álmom volt, de 
abban Jézus fogta a kezem és ez erőt adott. 
A három Ave pedig a napi imánk befejező-
je lett később.

Hogyan került kapcsolatba a Mária Rá-
dióval? Honnan jött ennek a műsornak 
az ötlete?

 A Mária Rádióval úgy kerültem kapcso-
latba, hogy 2009. február 7-én az egész-
ségügyi adásban valaki kérdésére az volt a 
válasz, „cserélje le az antibébit”. Én ezen 
nagyon megdöbbentem, nem jutottam 
be telefonon, levelet írtam, de az is későn 
lett postázva, nem is tudom, célba ért-e? 
Akkor eldöntöttem, hogy mikor utam lesz 
Nagyváradra, elmegyek a Mária Rádió 
stúdiójába és erről beszélnék a műsorveze-
tővel, hogy az elhangzottak nem egyeznek 
meg a katolikus tanítással. Boldizsár Iza-
bella fogadott, majd Selymes József atyá-
val együtt azt javasolták, indítsunk egy 
életvédő műsort. „Rendben – mondottam 
– miután hazajövök a zarándoklatról, San 
Giovani Rotondoból, Pio Atya sírjától”. 
Így indult a Pro Vita Hominis műsor 
2009. július 3-án. A napi imáimban azt 
is kértem, kértem: „Szűzanyánk, segíts 
kivinni eszméinket a világba”. Ez a Mária 
Rádión keresztül valósult meg 19 év után.

Ha kicsit durván utána számolok, ez az 
500 adás körülbelül 10 évet jelent. Ho-
gyan tekint vissza az elmúlt évekre? Mi-
lyen töbletet hozott ez a szolgálat az életé-
be? Akár pozitívumot, akár nehézséget...

 Megkérdeztem Selymes atyát, hogy a heti 
30 perces adást mennyi ideig kaphatom, azt 
válaszolta: „az életvédelem nincs korlátoz-
va”. A magam eligazodásáért számoztam 
meg az adásokat. Így jutottunk el a 11 év 
alatt az 500. adásig. A rádió műsoraiban 
sor került a pápai enciklikák ismertetésére: 
Humanae vitae, Donum vitae, Evangeli-
um vitae, természetes családtervezés, Bil-
lings módszer, a hírhedt abortör megtérése 
(Bernard Nathanson), a nagy lombikosból 
sikeres Na-pro-s életéről (Tadeus Wasi-
lewski), tisztaságról, a gyermekük életben 
maradásáért meghalt édesanyáról (Gianna 
Beretta Mola), sok gyermekes családokról, 
tanúságtételek a Társaság történeteiből és 
szakirodalmi adatokból, a poszt abortusz 
szindrómáról, a meddőségről stb.

Volt-e olyan műsorrész, ami különösen 
is a szívében maradt? Olyan események, 
amelyekre szívesen emlékszik vissza?

 Nagyon kellemes hírt jelentett az, ami-
kor utazásom közben telefonon közölte 
egy családanya, hogy a Pro Vita Hominis 
műsornak köszönhetően miként szabadult 
meg a spiráltól és a miatta kialakult lelki 
tehertől. Egy másik váratlan meglepetés 
Medjugorjében egy férfi rám kérdezett, 

nem szoktam-e a Mária Rádióban életvé-
dő előadásokat tartani, mert felismerte a 
hangomat. Sőt, egy délvidéki hallgató is 
mondott ilyet Csíksomlyón. 

A megmentett és megszületett gyerekek 
története a legnagyobb öröm (3. kép) külö-
nösen évek múlva találkozva velük és látva 
már az ők gyerekeit is (2. kép) A PVH 30 
évének ezek az „életek” a gyöngyszemei, a 
megvalósítások is hálával töltenek el.

Hogyan tekint előre a jövőre, vannak 
még érintetlen témák, amelyekre min-
denképpen szeretne kitérni?

 Még ha nem is érintetlenek, az életel-
lenes technikák, praktikák témája, mivel 
bővülőek, tudni kell róluk, hogy el lehes-
sen kerülni azokat. Minden megfogant 
élet Isten ajándéka, Neki terve van velük, 
az ember ne akarja azt áthúzni, mert a sa-
ját kárára tenné.

Zárógondolatként mit üzen a hallgatók-
nak/olvasóknak?

 Tisztaság a házasságig és hűség a házas-
ságban – minden nemzet talapzata a tiszta 
erkölcs! Ezt üzenem a kedves hallgatók-
nak/olvasóknak, kísérjük imáinkkal, ál-
dozatainkkal a megfogant emberi életeket. 

Kedves doktornő, Isten fizesse bősége-
sen minden fáradozását, munkáját, kitar-
tását, és a Mária Rádióhoz való hűségét! 
Szívből köszönjük, műsoraira pedig to-
vábbra is számítunk!

Vidican-Lokodi Tünde

Bepillantás a mUsorok mögé Bepillantás a mUsorok mögé
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HétfO Kedd Szerda
00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 Összetartozunk?!*/
 Kovász*
01:40 Útravaló
02:00 Hitigazságok szívnek és 
 léleknek*/ CSIFF*/ FIF*/  
 Fogom a kezed*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Medjugorjei üzenet
03:15 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Járjunk Krisztus útján*
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*
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 Medjugorjei üzenet
03:15 Szeretetláng rózsafüzér 
03:35 Szülőkkel a szentek nyomában
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 Íme hitünk szent titka
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 szenvedélybetegségek- 
 ből/ Szent Mónika nyomában
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*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 A hit kapuja*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Medjugorjei üzenet
03:15 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 Nyitott ész, hívő szív
10:30 Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
11:30 Lázár, kelj fel!/ Erdélyi tudósok 
 a XX. században
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 Márton Áronról  
 pedagógus szemmel/  
 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!
22:00 Zsolozsma – Kompletórium
22:10 A család hangja*/ Fészekmeleg*
22:40 Jelenünk és jövőnk*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 A szeretet útján*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Medjugorjei üzenet
03:15 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/ 
 Az Eucharisztia,  
 Valóságos jelenlét/  
 Segítség – gyászolok!
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 Sir hasirim*
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 május első vasárnapjától november első vasárnap-
jáig a magyar nyelvű adást 0 órától 15 óráig sugározzuk!

◆  A *-gal jelölt műsorok ismétlések.

◆  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.

◆  Négy hetente csütörtök éjjel engesztelő imavirrasztást közve-
títünk a budapesti Szent István bazilikából.

◆ A műsorváltoztatás jogát a szerkesztőség fenntartja.

musorszerkezet
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Péntek Szombat Vasárnap
00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Jézus cselekszik*
02:30 Az Oltáriszentség csodái*/  
 Oltáriszentség – 
 a szeretet köteléke*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Medjugorjei üzenet
03:15 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 Járjunk Krisztus útján
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)
22:40 Lázár, kelj fel!*/ 
 Erdélyi tudósok a XX. században* 
23:10 Könnyíts a lelkeden*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:50 Rózsafüzér*
01:00 Egészséges lelki élet?!*/  
 Krisztus Egyházának története*
01:30 Kiutak a szenvedély- 
 betegségekből* /  
 Szent Mónika nyomában*
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Gyógyír*/ Életképek a Mária útról*
02:30 Miatyánk*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Medjugorjei üzenet 
03:15 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 Lélekhangoló/Napindító
08:40 Szülőkkel a szentek nyomában
09:00 Vasárnapi Örömhír*
09:20 Az Oltáriszentség csodái/  
 Oltáriszentség – a szeretet köteléke
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
13:30 Zenés köszöntő
14:30 Műsorismertető
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása

15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:20 Medjugorjei fesztivál*/ 
 Márton Áronról 
 pedagógus szemmel*
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
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Kapcsoljuk Rómát - Audiencia*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Medjugorjei üzenet
03:15 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Ő tette szent palástját  
 vállaimra*/ Az Eucharisztia*,  
 Valóságos jelenlét*/  
 Segítség – gyászolok!*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Élő vízforrás/ 
 Lélekápolás*
06:30 Napra-forgó*
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 Szövetség az életért*
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
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Házunk táján*
22:50 Vasárnap-ajánló*
23:00 A szív mélységei*/  
 Imabeszélgetések az életről *
23:40 A Vatikáni Rádió műsora
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Az elmúlt két hónapban az alábbi plébániák látták vendégül a Mária Rádiót: 

Hálás köszönet a  plébános atyáknak  

és  egyházközségeiknek!

» GYERGYÓDITRÓ

Főesperesség: Gyergyói főesperesi kerület

Építési év: 1908-13

Titulus: Jézus Szent Szíve

Örökös szentségimádási nap:  Október 20.

Plébános: Ft. Baróti László-Sándor

» PÁLPATAKA

Főesperesség: Székelyudvarhelyi

főesperesi kerület

Építési év: 1992-94

Titulus: Szent Péter és Pál

Örökös szentségimádási nap: Június 14.

Plébános: Ft. Bordi János

» VICE

Főesperesség: Belső-szolnoki

főesperesi kerület

Építési év: 1885-89

Titulus: Szentháromság

Örökös szentségimádási nap:  December 10.

Plébános:  Lőrincz Károly

» ÉRMIHÁLYFALVA

Főesperesség: Székelyhídi esperesi kerület

Építési év: 1901

Titulus: Páduai Szent Antal

Örökös szentségimádási nap:  Aug. III. vas.

Plébános: Bogdán István

SZATMÁRNÉMETI – KÁLVÁRIA

Főesperesség: Szatmári esperesi kerület

Építési év: 1908

Titulus: Jézus Szent Szíve

Örökös szentségimádási nap:  —

Plébános: Orbán Mihály

» NAGYKÁROLY 

Főesperesség: Nagykárolyi

I. esperesi kerület

Építési év: 1768-79

Titulus: Kalazanci Szent József

Örökös szentségimádási nap:  Aug. II. vas.

Plébános:  Ilyés Csaba

» DÉS

Főesperesség: Belső-szolnoki 

főesperesi kerület

Építési év: 1453–56

Titulus: Páduai Szent Antal

Örökös szentségimádási nap: Augusztus 26.

Plébános: Sebestyén Antal

» CSÍKSZENTLÉLEK

Főesperesség: Alcsíki főesperesi kerület

Építési év: 1806

Titulus: Szentlélek

Örökös szentségimádási nap: Április 23.

Plébános: Ilyés Zsolt

» MAROSSZENTGYÖRGY

Főesperesség: Marosi főesperesi kerület

Építési év: 1731

Titulus: Sárkányölő Szent György

Örökös  szentségimádási  nap: Január 12.

Plébános: Ft. Baricz Lajos

» MIKLÓSVÁR

Főesperesség: Sepsi-barcasági

főesperesi kerület

Építési év: 1907

Titulus: Szent Miklós püspök

Örökös szentségimádási nap: Április 5.

Plébános: Ft. Fülöp László



A kedvesség emberek 
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gyereksarok

Összeállította: Farkas Szilvia   Forrás: internet, Fran Armour - Építs megbízható alapra!

A kedvesség 
hasonlít az együttérzéshez és a tisztelethez. A kedves emberek szolgálnak 
másokat, nagylelkűek és törődnek másokkal, szelíden beszélnek ember-
társaikkal, tisztelettel bánnak velük.

OLVASSÁTOK EL

Az Apostolok Cselekedeteiben (9,36-42) szó van egy kedves asszonyról, Tabitáról vagy Dorcasról, aki jóindulattal volt más iránt, az 
emberek kedves tetteiről és jótékonyságáról ismerték őt (ingeket, ruhákat varrt az embertársainak), ezért áldásban részesült. 
Ha elolvassátok a megnevezett részt vagy megfigyelitek a képsorozatot, megtudhatjátok, hogy mi történt vele.

Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy 
tegyetek ti is velük...

!

Itt jártunk

SZÓKERESŐ

R E M É N Y • V D B Ű N
A L Á F • J H É O Ö É V
J E R I K Ó I G R R L É
T D T A B I T A C Ö E R
Ó E I • • N A P A K T I
• L S K E D V E S S É G
J É Z U S U • I R U H A
I S T E N L I M A • • Z
• H E • H A L Á L D Á S
H A L E • T U D Á S C Á
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SZÍNEZD KI

DÁTUM

Ehatározom,  
hogy  

kedves leszek!

NÉV



PROMÓCIÓ
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LELKI TÁPLÁLÉK

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA E napon Jézus emberi testében, még a feltáma-
dás előtt való isteni dicsőségének felragyogását 
ünnepeljük. Az esemény a Tábor hegyén történt. 
Hatására megvilágosodott az apostolok számára 
Jézus rejtett isteni méltósága.

"Elváltozék..." Köntöse mint a hó.
Olyan szép, hogy már-már félelmetes, -
Mégis: a hegyen lakni Vele jó.
Maradni: örök fészket rakni volna jó.
De nem lehet. Már sápad a csoda,
Az út megint a völgybe lehalad,
Jézus a völgyben is Jézus marad,
De jaj nekünk!
Akik a völgybe Vele lemegyünk,
Megszabadított szemű hegy-lakók
Csak egy-egy csoda-percig lehetünk.
Elfelejtjük az elsápadt csodát,
És lenn, a gomolygó völgyi borúban,
Az emberben, a szürke-szomorúban,
Nem látjuk többé az Isten fiát.

gárdonyi géza

ÍR ÁS A BIBLIÁBA
– Az Újszövetség Könyve elé – 

reményik sándor

LEFELÉ MENET

Szentírás vasárnapja

Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és 
Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos 
reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg 
nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva társörökösei lehessünk 
Krisztusnak. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön örökké. Ámen.

Augusztus 6. 

Minden évben szeptember utolsó vasárnapján ünnepli az egyház a Szentírás vasárnapját. A Biblia védőszentjének, 
Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös fi-
gyelmet szentel a Szentírásnak.

Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.

Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
„Ne félj: fogd a kezemet”

Gyermeknek is: „Mily szép rege”,
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”
Fal, – s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.

Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!…
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne. 

Sürgősségi „telefonszámok” a Bibliából  

Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!
  Ha valaki cserben hagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
 Ha veszélyben vagy, hívd a Zsoltárok 91-et!
Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsoltárok 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szükséged, hívd a Zsidó-levél 11-et!
Ha magányos vagy, hívd  Zsoltárok 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1 Korintus 13-at!
  Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsoltárok 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsoltárok 121-et!
Ha imáid gyöngék és önzőek, hívd a Zsoltárok 67-et!
  Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsue 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsoltárok 27-et!
Ha elvesztetted bizalmadat az emberekben, hívd a Korintus 13-at!
  Ha az emberek rosszindulatúak, hívd a János 15-öt!
  Ha elcsüggedtél a munkában, hívd a Zsoltárok 126-at!

Összeállította: Dallos Ágnes

Testvérem, társam, embernek fia,
Igaz: a hegyen nem maradhatunk,
Igaz: a völgyben más az alakunk,
Nekünk lényegünk, hogy szürkék 
vagyunk.
Botránkozásul vagyok neked én,
És botránkozásul vagy te nekem,
Mégis: legyen nekünk vigasztalás,
Legyen nekünk elég a kegyelem:
Hogy láttuk egymás fényes arculatját,
Hogy láttuk egymást Vele - a Hegyen.
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Az egyik a sok közül az volt, hogy nem le-
hetett önkéntes találkozókat tartani. Igazá-
ból semmilyen találkozót, rendezvényt nem 
lehetett tartani, ahol többen összegyűlhet-
nek. Így került sor május végén, június elején 
ezekre a rendhagyó önkéntes találkozókra. 
Bár az önkéntesek egymással nem találkoz-
hattak, nekem majdnem mindegyikkel si-
került találkoznom azokon a helyeken, ahol 
jártam. Körbejártam azokat a városokat és 
falvakat, ahonnan az önkéntesek el szoktak 
jönni. Ők nem jöhettek, hát én mentem el 
hozzájuk. Ilyenformán jutott el az újság sok 
helyre, illetve így lett átvéve az összegyűj-
tött támogatás az üzletekben elhelyezett 
perselyekből és az önkéntesektől. Ha nem 
is tudtunk hosszabb időt eltölteni együtt, 
mégis azt mondom, hogy számomra nagy 
élmény volt ebben a formában találkozni az 
önkéntesekkel, sőt így még több idő jutott 
arra, hogy személyesen beszélgessünk. Ez-
úton köszönöm meg azoknak, akikkel sike-
rült találkozni és azoknak is, akikkel csak 
telefonon keresztül beszéltünk. Köszönöm 
azoknak, akik a listát kijavították, és ezzel 
segítettek az adatbázis frissítésében. Sok po-
zitív visszajelzést kaptam önkéntesektől és 
hallgatóktól egyaránt azzal kapcsolatban, 
hogy mit jelent az embereknek a Mária Rá-
dió, különösen ebben az időszakban, ami-
kor nem tudtak szentmiséken részt venni. 
Hálás vagyok mindenki kedvességéért, sze-
retetéért és a rádióért végzett szolgálatáért.

Az egyetlen promóciós akció, amire sor 
került, bár nem volt előre megtervezve, de 
annál jobban sikerült, az a Vicére tett lá-
togatásom volt. A mobil-stúdiót mentem 
felszerelni. Pünkősdhétfő volt, és éppen jó-
kor volt a szentmise. Nem sokkal a kezdés 
előtt érkeztem oda, mivel én is katolikus 
vagyok, részt vettem a szentmisén. Ha már 
ott voltam, – és a szabadban tartott szent-
misére elég sokan eljöttek egy hétköznapra 
eső nem kötelező ünnephez képest – a vé-
gén beszéltem egy kicsit a rádióról. Utána 
reméltem, hogy személyesen is beszélhetek 
néhány hallgatóval. Kellemes meglepetés 
volt, hogy a kis eldugott faluban – ahol 

ÖNKÉNTES-TALÁLKOZÓK MÁSKÉPP

egyébként nincs lefedettségünk – elég so-
kan hallgatják a Mária Rádiót. Sokan ak-
kor bújtak elő az elszigeteltségből, hogy 
hosszabb szünet után személyesen is részt 
vegyenek szentmisén, amit akkor a sza-
badban már engedélyezett volt megtartani. 
Amilyen eldugott helyen van ez a falu, an-
nál nyitottabbak és kedvesebbek az embe-
rek. Igazi élmény volt ott lenni, és nem volt 
nehéz dolguk, hogy rávegyenek arra, hogy 

A legutóbbi lapszámban arról írtam, hogy Isten a legjobb promóciós, mert én biztosan nem tudtam volna elérni semmilyen 
promóciós tevékenységgel azt, hogy ilyen mértékben megnövekedjen a Mária Rádió hallgatottsága. Ő mindent a javunkra tud 
fordítani, még ezt a járvány-helyzetet is, ami egyébként sok kellemetlenséget okozott mindnyájunk életében.

Határidőnaplómat lapozgatva döbbentem rá, hogy egy nagyon tevékeny és termékeny 
időszakot tudhatunk a hátunk mögött, a legutóbbi lapszámunk megjelenése óta.

menjek vissza egy másik alkalommal kicsit 
több időre is, hogy megnézzem a  mesésen 
szép tájat. Legközelebbi látogatásom a falu 
szülöttjének első szentmiséjén lesz, amely-
be a hallgatók is bekapcsolódhatnak majd a 
rádión keresztül. 

Nyitott szívvel várom, hogy mit tartogat 
a jövőben a Jóisten, mert vele élni mindig 
egy kaland. 

Szilágyi László

Nepomuki Szent Jánost ünnepelte a ba-
lánbányai egyházközség május 16-án, 
melynek szabadtéri ünnepi szentmiséjét a 
Mária Rádió élőben közvetítette hallgatóink 
számára, akárcsak a napi szentmiséket az ezt 
követő héten. Köszönet mindezért Ft. Sze-
csete Zoltán helyi plébánosnak és a kedves 
híveknek is.

Pünkösdhétfőn, azaz június elsején 
újból búcsús szentmisén vehettek részt 
hallgatóink, immár Csíkszentlélekről, 
ahonnan szintén egy teljes héten át naponta 
közvetíthettünk szentmiséket, melyet ezúton 
is hálásan megköszönünk Ft. Ilyés Zsolt 
plébános úrnak és minden csíkszentléleki la-
kosnak, akik jelenlétük mellett az üzletekben 
elhelyezett perselyekbe tett adományaikkal is 
támogatják a Mária Rádió küldetését.

Következő vasárnapon már Marosszent-
györgyre vitt utam, ahol lehetőségem volt 
népszerűsíteni rádiónkat. A Mária Rádió ne-
vében köszönetet mondok a szívélyes fogad-
tatásért minden jelenlévőnek, külön köszö-
nöm Ft. Baricz Lajos helyi plébános úrnak a 
szentmisék közvetítésének lehetőségét, mely-

lyel megörvendeztette hallgatóinkat, ugyan-
akkor köszönet az egyházközségnek kézzel 
fogható támogatásukért is.

Június 17-én tértem vissza Marosszent-
györgyre, de ekkor már a közvetítéshez 
használt mobil stúdió leszerelése céljából, 
ahonnan Szőkefalvára utaztam a jelenések 
kezdetének 25. évfordulójára tartott engesz-
telést és szentmisét közvetíteni.

Hála Istennek, adományozóinknak és az 
üzlettulajdonosoknak, több helységbe is al-
kalmam nyílt üzletekben elhelyezett perselye-
ink bontására, többek közt Csíkszeredában, 
Szentegyházán, Lövétén, Gyimesfelső-
lokon, Gyimesközéplokon, Hidegségen, 
ugyanakkor a Gyergyói medencében Bor-
bély Bartis Tünde önkéntesünk jóvoltából 
szintén több persely is kibontásra került.

Adja a Jóisten, hogy a következő lapszá-
mokban is hasonló eredményekről számol-
hassak be olvasóinknak, mely a Mária Rádió 
fennmaradását és fejlődését igazolja vissza 
mindannyiunk számára.

Fülöp Loránd

Vice
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HALLGASSA TELEFONON IS A MÁRIA RÁDIÓT: 0315 040 404 (nem emelt díjas, belföldi vezetékes telefonszám)

AZ ÉLŐ ADÁS TELEFONSZÁMAI MINDEN STÚDIÓNKBAN: 0259 420 555, 0359 420 555 SMS: 0758 420 555

email: mariaradio@mariaradio.ro | www. mariaradio.ro | facebook.com/mariaradioerdely

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: Fazekas Ilona, Lengyelfi Emőke, 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

SWIFT BTRLR022
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
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