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HASONLÓK LESZÜNK HOZZÁ

XIV. évfolyam, 2020/5

gyetlen boldogság létezik, ami vár ránk. Jézus ezt bontja 
ki a hegyi beszédben, ezt az egyetlen boldogságot. A szegé-
nyek boldogsága. Hogy bennünk meglegyen a szegénység, 

mert az örök boldogság a szegénység boldogsága; oda csak sze-
gényen lehet bemenni. Mindent oda kell adnunk végül az örök 
életért. Mert ebben, hogy boldogok a szegények és övék a meny-
nyek országa, kicsit benne van az, amit Szent Gergely pápa mond: 
„A mennyek országa annyit ér, amennyid van." Mindent oda kell 
érte adnod, nem maradhat meg a zsebedben egy garas sem. Olyan 
sokat ér az Isten országa, hogy teljesen oda kell, hogy adj érte min-
dent. És a többi mind a szelídek boldogsága. 

Mily jó szelídek, megszelídült emberek között élni! Nem vadak 
között, nem féktelenek között. Borzasztó kellemetlen élni olyan 
helyen, ahol nem ismerik a fegyelmet. Vadultak az emberek. Kocs-
ma előtt megy el az ember: hogy tudják itt jól érezni magukat? 
Ebben az ordítozásban, füstben, rakoncátlan, féktelen beszédben, 
káromkodó kifejezések között? 

A mennyek országa a szelídek boldog társasága lesz. Ott külön 
íze van a boldogságnak, mert nem engedtünk a haragnak és az 
indulatoknak, hanem szelídek lettünk, voltunk. Ugyanígy végig-
mehetnénk a nyolc boldogság mindegyikén. A békességesek bol-
dogságán, mert ott igazi béke van már. Meg akik tűrnek, meg 
akik éheznek, szomjaznak, meg akik sírnak, akik a bűneiket si-
ratják. A bűnbánat boldogsága is belejátszik, mert oda nem le-

het másképp bemenni, csak ha fáj a lelkünkben mindaz, amit mi 
magunk elkövettünk Isten ellen. Amibe belebonyolódtunk, sokszor 
megmagyarázhatatlan módon. Amit megérez az ember a bűnein át 
a pokolból, a teljes boldogtalanságból. És az üldöztetés boldogsá-
ga is az örök élet. Az üldöztetésé, hogy milyen jó, hogy kergetnek 
bennünket még itt a földön: nehogy megállapodjunk, nehogy jól 
érezzük magunkat. Az Isten népét mintegy noszogatják előre. Isten 
gondoskodott arról, hogy üldöztetés is legyen, hogy az ő gyermekei 
le ne telepedjenek. Ezek a fények áradnak most ki hazulról az ott-
honunkból és hallatlan biztatást jelentenek nekünk. Már nem sok 
van hátra. Már közeledek hazafelé. 

Hát gyerünk akkor új erővel tovább! Amikor az ember hazajön, 
önkéntelenül is meggyorsítja a lépteit, hogy minél előbb hazaérjen, 
és ott része legyen mindabban, ami onnan árad ki. Amit csak sej-
tünk. Amit Szent János mond a levelében: olyanok leszünk, mint ő. 
Hasonlók leszünk hozzá. Mert most még nem látni, hogy mi rejlik 
bennünk, bár Isten gyermekei vagyunk, és annak hívnak bennün-
ket, de most nem tűnik semmi elő. De majd ott előtör minden a 
felszín alól, hogy olyanok leszünk, mint ő és látni fogjuk úgy, amint 
van. Nem titkokban, meg hit homályában. Ezt jelenti nekünk min-
denszentek ünnepe, ezt fogadjuk be a szentmisén keresztül. Ez árad 
az Úr Jézussal együtt, amikor hozzánk jön: erősít bennünket, hogy 
el is érjük mindenszentek boldogságát.

Karácson Tibor, műsorigazgató
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Azt hiszem nem kell túlzott jártasság a 
kertészkedésben ahhoz, hogy megsejtsük 
a Szent Pál által ecsetelt nagy igazságot, 
miszerint mindegy, hogy ki ültet és ki ön-
töz, mert végső soron a növekedést az Isten 
adja (vö. 1Kor 3,6). Benne foglalt igazság, 
hogy a kezdeti – nélkülözhetetlen – lépésekre 
szükség van, hiszen a termékeny táptalaj, az 
életet adó víz és a növekedést segítő napfény 
nélkül nem indul el az a kezdeti, törékeny, 
reményekkel és csalódásokkal teletűzdelt 
élet. Amennyiben megértenénk ezt az isteni 
logikát, életünk sok pontján pozitív változás 
állna be, amelyre oly nagyon és oly görcsösen 
vágyódunk. 

Itt Gyulafehérváron, az ezeréves székesegy-
ház tövében ezt mi hatványozottabban is ta-
pasztaljuk és nemcsak stúdiónk születésnapja 
alkalmából, hanem az évek hosszú során át-
élt és megélt növekedésről van itt szó: attól a 

„…de a növekedést Isten adta” (1Kor 3,6)
pillanattól kezdve, hogy e vágy megfogalmazódott, majd kissé 
vajúdva ugyan, de megszületett és egészen a mai napig, amikor 
is a nehézségek ellenére növekszik és gyümölcsöt terem. Mindezt 
pedig, a Szűz Mária édesanyai oltalma alatt.

Kereken 7 éve vagyok az Erdélyi Mária Rádió munkatársa, 
és néhány éve a Gyulafehérvári Stúdió programfelelőse. Hála és 
öröm van bennem, hogy  ennek részese lehettem, hiszen sok szép 
élménnyel gazdagodtam. Hiszem, hogy az Úr megadja a további 
növekedést stúdiónk életében, ha mi gondosan és lelkiismerete-
sen vállaljuk a kezdeti, de nélkülözhetetlen lépéseket.

Olasz Béla

A tengerentúl is hallható 
         az Erdélyi Mária Rádió
Az Erdélyi Mária Rádió 2006-ban kezdte el működését és 
része egy, a világot körülölelő nagy „projektnek”, amit Má-
ria Rádió Világcsaládnak nevezünk. Fő célja Isten szavát 
közvetíteni az éter hullámain keresztül, tisztán, érthetően, 
reklám- és politika mentesen, teljesen a Gondviselésre ha-
gyatkozva. Küldetése van minden ember számára, hogy a 
Szent Szűz oltalma alatt erősítse az emberek szívében a hitet, 
éltesse a reményt és buzdítson a szeretet mindennapi gya-
korlására. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a napi imák, 
tanítások családdá formálták az erdélyi hallgatóságot, sőt, sike-
rült határokon átívelő „közösséget” formálni. Sokszor kaptunk 
visszajelzést Erdélyből elszármazott külföldön élő személyektől, 
milyen sokat jelent számukra a szülőfalujukból hallani egy-egy 
szentmise közvetítést, köszönteni itthon maradt szeretteiket, 
akár egy ismerős hangot hallani. Mindezek arra késztettek 
bennünket, hogy merjünk nagyot gondolni, „bővítsük a csa-
ládot”, lépjünk túl határainkon és szólítsuk meg azokat is, akik 
fizikailag nagyon távol vannak. Szeretnénk lehetőséget kínálni 
az Egyesült Államokban és Kanadában élő magyar testvéreink 
számára is, egyrészt, hogy naponta tudjanak anyanyelvükön 
szentmisét hallgatni, „közösségben” imádkozni, másrészt, hogy 
az éter hullámain keresztül, egy kicsit itthon érezzék magukat. 

Kívánjuk, hogy műsoraink hallgatása hozzon az Önök számá-
ra erőt és bátorítást a hétköznapokban, lelki fejlődést, valamint 
erősítse a tudatot, hogy Isten kezében, mind együtt vagyunk!

Karácson Tibor, műsorigazgató

Mint tudják kedves hallgatóink, több projektünk is van, ami támogatást igényel. Ezen 
tervek megvalósításához kérjük az Önök támogatását, hogy megragadva az Úrtól ka-
pott lehetőségeket, rádiónk még több emberhez elvihesse Isten vigaszt adó szavát, üze-
netét, munkálkodva ezáltal a lelkek megmentésén. Legyenek Önök is ebben a Szent 
Szűz munkatársai, legyen ez az összefogás a Mária Rádió nagy családjának ünnepe.

A nagylelkűség, az adakozás szívbeli döntés: segítesz másoknak, szeretsz máso-
kat, tiszteled az Istent. Szent Pál apostol az igazán nagylelkű adományozás három 
fő vonását tárja elénk: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne 
kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9, 
7) Soha ne adj, ha vonakodva teszed, és soha ne adj azért, mert bűntudatot érzel. 
Ha így adsz, attól nem növekszel hitben és a szíved állapota sem lesz jobb. Légy 
tehát nagylelkű, amikor adsz. Ismétlem, ez nem arról szól, hogy milyen összeget 
adsz – egyáltalán nem is fontos pénzt adnod. Lehetsz nagylelkű az időddel vagy a 
képességeiddel. De bármit is adsz, add átgondoltan, önként és örömmel. Aki ada-
kozik, annak azt is tudnia kell, hogy a pénzzel együtt reményt és szeretetet is ad. Az 
adakozás önzetlenség. Ezt az önzetlenséget tapasztaljuk a te szeretet-cselekedeteid 
által nap mint nap. Ebben az örömben részesülünk és részesítesz minden hallgatót. 
Hálát hoz ki a szívünkből a jókedvű adakozásod. Imádkozunk minden nap, hogy a 
jó Isten százszorosan visszafizesse az Ő kegyelmi kincstárából. 

Kívánom a munkatársaim nevében is, hogy a feltámadt Krisztus békéje és sze-
retete töltse be minden jókedvű adakozónk és hallgatónk lelkét! És ne feledd: a jó 
kedvű adakozót szereti az Isten!

Karácson Tibor, műsorigazgató

Az Erdélyi Mária Rádió megsegítéséért, an-
nak terjeszkedéséért szervezünk Mariathont 
2020. október 8–11 között. 

Segítsünk, hogy a  
    Szűzanya segíthessen!



AKTUÁLIS

KÉT ÉVE EGYÜTT!
Ha visszagondolok az elmúlt egy évre, számtalan kedves emlék jut eszembe, amelyek for-
máltak minket: a sok kedves mosoly, amivel önkénteseink megajándékoztak, a lelkesedés 
az általuk végzett munka iránt. Hálás köszönettel tartozom mindenkinek, hiszen olyan 
jó itt lenni és egy ilyen lelkes csapat részeként tevékenykedni. Antoine de Saint-Exupéry 
szavai jutnak most eszembe „Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges az a 
szemnek láthatatlan.”   
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Igen,  sokszor érzem azt, hogy a szívünkön 
keresztül tudjuk meglátni a szépet és meghal-
lani a Jóisten és a Szűzanya hívását.

Megszólítottam néhány önkéntest és megkér-
tem őket,  hogy mondják el az elkövetkezőkben:  
Mit is jelent számukra a rádiónál teljesített 
szolgálat?

„Először is, be kell vallanom, véletlenül 
csöppentem bele a rádió életébe. Egy  egysze-
ri műsorra voltam hivatalos, ami után felme-
rült egy másik műsor elindításának a lehető-
sége. Akkor én - át sem gondolva az egészet 
- igent mondtam, s azóta is itt vagyok. Ele-
inte nagyon féltem, izgultam. Ma már jóleső 
izgalommal várom a felvételek napját és nagy 
örömmel, szeretettel csinálom. Úgy érzem, 
valami értelmeset, hasznosat cselekszem, re-
mélve, hogy sok embert látok el jó tanáccsal.” 
(Szarvadi Andrea)

„Körülbelül fél éve kezdtem el önkéntesked-
ni a szatmári stúdióban. A meghívásra azon-
nal igent mondtam, mert megtiszteltetésnek 
éreztem azt, hogy egy ilyen felelősségteljes, és 
egész Erdélyre kiterjedő apostoli munkában 
vehetek részt. Már az elején rácsodálkoztam 
arra, hogy mennyire érezhető az imaháttér 
ereje és a Szentlélek működése ebben a külde-
tésben. Minden elismerésem a Rádió állandó 
munkatársai felé, akik nagyon rugalmasak, 
nyitottak és készek az együttműködésre, il-
letve figyelnek arra, hogy jó csapatmunka 
alakuljon ki. „ Mária által Jézushoz” - én így 
fogalmaznám meg a MR küldetését, amihez 
szívesen és örömmel adom időmet, munká-

mat, képességeimet.”(Trepszker Erika SJC)
„Örömöt jelent, hogy önkéntesként be-

kapcsolódhatok a Mária Rádió munkájába 
fiataljainkkal együtt. Hálás vagyok a közös 
imákért, felkészülésekért, beszélgetésekért, a 
stúdióban való találkozásokért, - mert min-
den alkalom újabb lehetőséget, feltöltődést, 
lendületet ad számomra. A több hónapos 
zárt, otthoni időszak alatt a Mária Rádió mű-
sorai olyanok voltak számomra, mint a  min-
dennapi kenyér ,  - ami naponta táplál, éltet, 
lelkileg erősít. Köszönöm a kapott kegyelme-
ket, a közösséget, aminek a részese lehetek és 
a Jóisten áldását kívánom mindannyiunk éle-
tére, szolgálatára!” (Tyukodi Beáta SJC)

„Számomra az önkéntesség elsősorban 
örömet jelent és feltöltődést. Bármibe szí-
vesen bekapcsolódok, legyen az élő műsor 
vagy takarítás. A stúdióban olyan a légkör, 
ami egy fárasztó, pörgős nap után megnyug-
tat, elcsendesít. A legjobban annak örülök, 
amikor visszajelzést kapok ismerősöktől, sőt 
ismeretlenektől is, hogy: Ma is veletek imád-
koztam!” (Heim Katalin)

„A hitemet szabad akaratból, önkéntesen, 
szeretetből gyakorlom. Mindig, mindenhol. 
Nem volt kérdés számomra, hogy ha Szat-
márnémetiben stúdió működik, azt csakis 
önkéntesek tölthetik fel könnyen érthető, 
lélekerősítő tartalommal. Úgy érzem, hogy 
ehhez nekem is hozzá kell járulnom, és tu-
dok mindig hozzátenni egy kicsit. Jó érezni, 
hogy tartozol valahová, számíthatnak rád. És 
ha belegondolok, hogy szerte a nagyvilágban 

mindenhol így van, hát...nagyon jó érzés. Ez 
egy olyan csapat, amelyik nem látszik, hanem 
hallatszik, és érezzük, hogy van. Különben 
nagy gondban lennénk...” (Konzinger Tibor)

„Nekem az önkénteskedés: szolgálat. Én 
ezért vállaltam a küldetést, mert a Szűzanya 
azt mondta, hogy lehet vele szerződést kötni. 
Hiszem, sőt, meg is tapasztaltam a segítő ke-
gyelmet. Özvegy vagyok 6 éve és a gyereke-
im külföldön vannak.  Mivel nem vagyok a 
közelükben, meg vagyok győződve róla, hogy 
az égi édesanyjuk óvja őket és vezérli őket a 
jó útra. Ezért gondoltam, hogy tennem kell 
valami hasznosat is az életben.” (Béres Enikő)

Kedves olvasó, ezek vagyunk mi, őszin-
ték és odaadóak, akik szeretetből vagyunk 
együtt. Isten áldását kérem önökre és hála 
mindenért mindenkinek, aki bármit is tesz 
és tett azért, hogy itt Szatmáron is együtt 
lehetünk Önökkel. Köszönet minden kedves 
szóért, mosolyért és önkéntes munkáért min-
denkinek. Legyenek áldottak.

Szűcs Tímea



Július 5-én, illetve 12-én Érmihályfalván vol-
tam le- és felszerelni. Első alkalommal jelent-
kezett egy új önkéntes. Másodjára egy érdekes 
dolgot szerveztem, amit eddig még soha. Né-
hány önkéntessel bejártuk a központban levő 
5 tömbházat, lakásról lakásra. Természetesen, 
maszkot viseltünk végig. Ajándékoztunk egy 
újságot. Ajánlottuk, hogy hallgassák a Mária 
Rádiót. Volt, aki behívott, hogy a TV-ben be-
állítsuk neki az adást. Meglehetősen pozitív 
volt a fogadtatás a reformátusok részéről is. 
Többen mondták közülük is, hogy hallgatják 
a rádiót. 10 személy iratkozott fel újságra, töb-
ben pedig megígérték, hogy elkezdik hallgat-
ni, és majd szólnak az önkéntesnek, ha kérik 
az újságot. Érdekes tapasztalat volt. 

Július 18-án voltam szerelni Désen és pro-
mózni Désaknán. Itt kevesen vannak kato-
likusok, és csak 1-2 ember hallgatta eddig 
a műsorunkat. Másnap az érkeserűi búcsút 
mentem közvetíteni, amelynek végén újságo-
kat osztogattunk a jelenlevőknek. 

Július 26-án, vasárnap Élesden voltam a 
református templomban. Nagy szeretettel 
fogadtak, és önkéntesnek is jelentkezett va-
laki.

Július 31-én és augusztus 1-jén Bihar és 
Szatmár megyében jártam az újságokat el-
juttatni az önkénteseknek, illetve átvenni tő-
lük és az üzletekből az adományokat. Estére 
megérkeztem Désre a ferences kolostorba.

Augusztus 2-án a ferences atyák által el-
látott plébániákra mentem el misékre vagy 
igeliturgiára: Felőr, Dés, Bálványosváralja és 
Szék katolikus templomaiba, ahol népszerű-
sítettem a Mária Rádiót. Mind a 4 helyen 
jelentkezett önkéntes, sőt Rettegből is je-
lentkezett valaki, ahol csak minden második 
héten van mise, és akkor épp nem volt. Ez 
nagyon nagy dolog - az isteni gondviselés 
csodája, mert ezeken a helyeken nincs le-
fedettségünk, és kevesen hallgattak eddig. 
Mindenütt nagyon nyitottak voltak, és örül-
tek, hogy hallhattak rólunk.

Augusztus 9-én, vasárnap Fugyivásárhe-
lyen illetve Fugyiban jártam a református 
templomokban a 10:00 illetve 11:00 órás 
istentiszteleteken és népszerűsítettem a Má-
ria Rádiót. Nyitottak voltak, szeretettel fo-
gadtak. Eddig kevesen hallgattak minket. 
Reméljük, ezután többen hallgatnak majd. 
Augusztus 16-án Székelyhídon voltam sze-
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relni és promózni a katolikus templomban. 
Örömmel láttam, hogy már sokkal többen 
hallgatják a rádiót, mint ezelőtt 2 évvel, 
amikor onnan volt legutóbb közvetítés. Eh-
hez biztosan az is hozzájárult, hogy most már 
jól megy a váradi adó az egész városban. A 
közvetítés hetében minden nap a mise előtt 
végezték a rózsafüzért értünk.

Augusztus 23-án Hegyközszentmiklóson 
jártam a katolikus templomban. Néhányan 
hallgatnak minket, és önkéntes is jelentke-
zett. A falu nagyrészében nem lehet fogni a 
rádiót, de a templom közelében, ami a falu 
végén egy dombon van, szépen megy. Utá-
na a székelyhídi református istentiszteleten 
voltam, és körülbelül tízen mondták, hogy 
hallgatják az adásainkat. Önkéntes is jelent-
kezett. Reméljük, ezután még többen hall-
gatnak majd: reformátusok és katolikusok 
egyaránt.

Augusztus 30-án, vasárnap, Szentjobbon 
jártam szerelni. A 8:30-as mise végén be-
széltem a híveknek a Mária Rádióról. Sokan 
hallgatják, többnyire a kábelTV-ben, pedig 
a váradi adó a templomban is jól fogható 
még ki nem húzott antennával is. A mise 
után sok lelkes hallgató osztotta meg, hogy 
milyen sokat jelent nekik a rádió. Utána a 
református templomba mentem, és a 10:00 
órás istentisztelet végén nekik is beszéltem 
a katolikus rádióról. Eddig még nem sokan 
hallgatták, de reméljük ezután fogják. 12:00 
órától Biharcsanálosra mentem át, az ottani 
szentmisére. Ott csak egy személy hallgatta 
eddig a rádiót, aki tulajdonképpen Váradon 
él, csak hétvégén volt otthon a faluban. Ő 
el is vállalta az önkéntességet, a többieket 
együtt buzdítottuk, hogy ezután hallgassák 
a Mária Rádiót.

Szeptember 5-6-án Temesvárra mentem 
szerelni a ferencvárosi templomba, ahonnan 
még nem volt soha közvetítés. Néhány évvel 
ezelőtt már jártam ott. Most örömmel lát-
tam, hogy már vannak hallgatóink.

Önkéntesünk is van, aki nagyon ügyes. 
Két filiában is jártam a plébános atyával. 
Szentandráson eddig kevesen hallgatták, de 
nyitottan fogadták. Önkéntesnek is jelent-
kezett valaki. Rónácon még senki nem hall-
gatta eddig a Mária Rádiót, reméljük ezután 
majd fogják.

Szilágyi László

Szentandrás

Temesvár -  
Ferencváros

Hegyközszentmiklós

Élesd

Rónác

Rónác

Rónác

Rónác

Szentjobb

Felőr

RónácBiharcsanálos

Bepillantás a mUsorok mögé
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Avilai Szent Teréz az imádság mestere, aki sa-
ját tapasztalatával tanítja meg a mai embert is 
imádkozni. Megtanulhatunk tőle egyfajta belső 
hozzáállást, amely nélkülözhetetlen az imádság 
útján. Egy mai kármelita nővér kíséri el a hall-
gatót ezen az úton Szent Terézzel együtt, aki-
nek Önéletrajza után most a legérettebb műve: 
A belső várkastély szolgál alapul az Istennel való 
személyes kapcsolat helyes megközelítésében. 
Szent Teréz maga szól hozzánk A belső várkas-
télyból vett idézetekben, és Szent Teréz egy mai 
leánya rövid kommentárokkal segít közelebb 
hozni a mai emberhez a misztika doktorának ta-
nítását az imáról. Amikor ugyanis Szent Terézt 
olvassuk, hajlamosak vagyunk leragadni az ún. 
paramisztikus jelenségeknél (látomások, hal-
lomások stb.), pedig ezek nem képezik lényegi 
részét az Istennel való személyes kapcsolatnak.

Szent Teréz egy csodálatos várkastélyhoz ha-
sonlítja az ember bensőjét, amelyben sok lakás 
és szoba van, s amelynek közepén lakik a Ki-
rály, aki megalkotta ezt a várkastélyt. Szentünk 
minden erejével azon van, hogy meggyőzzön 
bennünket: ne csupán kívül éljünk, az anyagi 
világban, hanem  vegyük a bátorságot, és lép-
jünk be elszántan belső várkastélyunkba, ahol 
maga Isten vár, hogy találkozzunk Vele.

Szent Teréz elsősorban a kegyelem állapotá-
ban élőkhöz szól, akik rendszeresen táplálkoz-
nak az Egyház szentségeiből. Beljebb szeretné 
vezetni őket Krisztus misztériumába azáltal, 
hogy az imát és az életet egységben szemlélve, 
egy sajátos utat tár föl előttük a személyes is-
tenkapcsolatra. Minőségi keresztény életre hív, 
amelyben beengedjük Istent életünk minden 
területére. Így mindaz, ami velünk és bennünk 
történik, tudatosítja: értelme és célja van a lát-
szólag értelmetlen történéseknek is, mert Isten 
kezében tart, vezet és formál, ha engedjük. 
Egyszerű nyelvezettel írja le a benső élet foko-
zatos útját, melyen valóban találkozhatunk a 
szívünkben az egy igaz Istennel, aki az őt sze-
retőknek kinyilatkoztatja magát (vö. Jn 14,21). 
Szentünk folyamatosan hangsúlyozza az embe-
ri erőfeszítés fontosságát a kegyelem segítsége 
mellett: a mi részünket is hozzá kell tennünk 

belső átalakulásunkhoz. Mindannyiunk szá-
mára lehetséges az a belső út, amelyről A belső 
várkastélyban olvasunk, bármilyen életállapot-
ban, hivatásban élünk. Meg vagyunk hívva a 
személyes istenkapcsolatra, amelyet Szent Teréz 
egy mély barátsághoz hasonlít.

Ám mindnyájunknak más és más ösvény 
vezet a Célhoz. Személyre szabottan kapjuk a 
kegyelmeket, és meglátogathat az Úr olyannal 
is, amelyben Szent Teréznek nem volt része. S 
fordítva is igaz: nem kell feltétlenül azokra a 
kegyelmekre várnunk, amelyeket ő kapott. A 
benső zarándokút főbb állomásai és jellemzői 
azonban közösek, az eszközök is azok, amelyek 
segítségével egészen biztosan jó úton járunk. 

Buzdít bennünket, hogy akarjuk a szemlé-
lődést, mint Istennek olyan ajándékát, mely 
által növekszik bennünk a szeretet Őiránta és 
felebarátaink iránt. Akarjuk ezt a szemlélődést, 
melyben tapasztalható módon éljük meg az 
egyesülést a Szentháromság egy Istennel. Ha a 
kegyelem állapotában vagyunk, akkor egyesül-
ten élünk Vele, a szemlélődésben ugyanakkor 
egzisztenciális tapasztalattá válik ez a tény, és 
egészen személyes lesz az Istennel való kapcsola-
tunk. Ám figyelmeztet bennünket Szent Teréz, 
hogy ne törekedjünk a szemlélődésre, vagyis 
ne akarjuk azt kikényszeríteni az Úrtól, hanem 
tegyük meg, ami rajtunk áll, és a többit bízzuk 
Őrá. Éljük a szemlélődés előfeltételeit: a szív tisz-

taságát, az Isten iránti és a felebaráti szeretetet, 
valamint mindazt, amit az első három lelki la-
kásban jó tanácsként olvasunk. Ennyit tehetünk 
mi a kegyelemre támaszkodva a szemlélődésért.

Az ima célja azonban nem az, hogy szem-
lélődőkké váljunk, hanem hogy önzetlen sze-
retetből legyünk együtt Istennel, aki Atya, 
Fiú, Szentlélek. Ha az imádkozó teljesen Őrá 
hagyatkozik, és elfogadja, amit kap, vagy nem 
kap, akkor jó úton jár. Krisztust akarjuk követ-
ni, „aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a ke-
resztet” (Zsid 12,2). Szent Teréz számára nincs 
nagyobb egyesülés Istennel, mint ha megegye-
zik akaratunk az Övével. Éljünk a hitben, és 
ne akarjunk különleges lelki élményekben ré-
szesülni! Ha valakinek megadatik ilyen, adjon 
hálát érte, de semmiképpen se kérje, mert nem 
tudja, mit kér – írja Szentünk (BV 2.8). Az a ve-
szély is fennállhat, hogy önmagát keresi az imá-
ban, és már nem Istenre irányul, hanem saját 
magára, oly módon is, hogy az ajándékokra ösz-
szpontosít, amelyeket kapni szeretne. A valódi 
imában megtanulunk önzetlenül szeretni, ami-
kor már a Másik lesz a fontos, és Neki akarunk 
örömet szerezni, azt nézve, mit szeretne Ő.
(Könyvben is megjelent a műsorok anyaga: 
„Szent Teréz válaszol – Hogyan imádkozzunk?” 
címmel. Immár három kötetet tarthat kezében 
az olvasó. Megrendelhető: www.bookline.ro)

Johanna nővér

„Együtt az Egyetlennel”
a marosszentgyörgyi kármelita nővérek műsora

SZENT TERÉZ VÁLASZOL – HOGYAN IMÁDKOZZUNK?
Ima. – Vajon kinek mit jelent? – Szóban elmondott vagy énekelt, kötött vagy kötetlen imát? Gondolatokat 
Istenről? Szavak nélküli dicsőítést a lélegzés ritmusában? Jelenlétet annak számára, Aki van? – Minden 
ima, ami személyes kapcsolatba hoz Istennel. Befelé figyelünk és megszólítjuk Őt, aki már réges-régen a 
nevünkön szólított, amikor létbe hívott. Az Övéi vagyunk (vö. Iz 43,1). Szeretnénk odabent élni Nála, Aki 
bennünk lakozik. Hogyan tegyük? Erre ad választ Szent Teréz A belső várkastély című művében.

Bepillantás a mUsorok mögé
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HétfO 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
03:35 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 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 szenvedély- 
 betegségekből/  
 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*
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 Nyitott ész, hívő szív/ 
 Lázár, kelj fel!
10:30 Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
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*
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/  
 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 hogy november első vasárnapjától május első vasár-
napjáig a magyar nyelvű adást 15 órától 24 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

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*/ 
  Oltáriszentség – a szeretet  
 köteléke*
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)
22:40 Lázár, kelj fel!/ 
 Nyitott ész, hívő szív
23:10 Könnyíts a lelkeden*
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 Kiutak a szenvedélybetegségekből*/  
 Szent Mónika nyomában*
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 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
13:20 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*
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*/ 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 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*/  
 Imabeszélgetések az életről *
23:40 A Vatikáni Rádió műsora



» CSÍKSZEREDA – SZENT ÁGOSTON TEMPLOM

Főesperesség: Felcsíki főesperesi kerület

Építési év: 1995-2009

Titulus: Szent Ágoston

Örökös szentségimádási nap:  November 22.

Plébános: Bálint Emil

» CSÍKSZEREDA – MILLENIUMI TEMPLOM

Főesperesség: Felcsíki főesperesi kerület

Építési év: 2001-2003

Titulus: Nagyboldogasszony és a 
magyar szentek 

Örökös szentségimádási nap:  Szeptember 14.

Plébános: Darvas-Kozma József

A együttérzésemberek 

gyereksarok
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Itt jártunk
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Az elmúlt két hónapban az alábbi plébániák látták vendégül a Mária Rádiót: 

Hálás köszönet a  plébános atyáknak  

és  egyházközségeiknek!

» SZENTJOBB

Főesperesség: Margittai esperesi kerület

Építési év: 1745-1750

Titulus: Kisboldogasszony

Örökös szentségimádási nap:  Július IV. vas

Plébános: Májernyik Mihály

» SZATMÁRNÉMET – SZENTLÉLEK TEMPLOM

Főesperesség: Erdődi esperesi kerület

Építési év: 1992-1995

Titulus: Szentlélek eljövetele

Örökös szentségimádási nap:   —

Plébános: Vojtku László

» TEMESVÁR – FERENCVÁROSI TEMPLOM

Főesperesség: Temesvári

főesperesi kerület

Építési év: 1887

Titulus: Szűz Mária Szent Neve

Örökös szentségimádási nap:  —

Plébános: Máthé Zoltán

Főesperesség: Felcsíki főesperesi kerület

Építési év: 1751-1758

Titulus: Szent Kereszt felmagasztalása

Örökös szentségimádási nap:  Szeptember 14.

Plébános: Darvas-Kozma József

» SZÉKELYHÍD

Főesperesség: Székelyhídi esperesi kerület

Építési év: 1764-1768

Titulus: —

Örökös szentségimádási nap:  Október IV. vas

Plébános: Kuglis Gábor

» TUSNÁD

Főesperesség: Alcsíki főesperesi kerület

Építési év: 1802

Titulus: Assisi Szent Ferenc

Örökös szentségimádási nap: Április 12.

Plébános: Csont Ede

» SZAMOSDARA

Főesperesség: Szatmári esperesi kerület

Építési év: 1769

Titulus: Nagyboldogasszony

Örökös szentségimádási nap:  —

Plébános: Istvánfi Szilárd

» NAGYVÁRAD – SZÉKESEGYHÁZ

Főesperesség: Székesegyházi

főesperesi kerület

Építési év: 1752-1780

Titulus: Nagyboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: Február IV. vas.

Plébános: Fodor József

» CSÍKSZEREDA – SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA



A együttérzésemberek 
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gyereksarok

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

Az együttérzés 
Az, aki együttérez másokkal, megérti hogyan éreznek mások nehéz körülmé-
nyek között és megpróbál segíteni nekik. Igyekszik elképzelni, hogyan érezné 
magát hasonló nehéz helyzetben. Imádkozhatunk a szükségben levőkért, vigaszt 
és erőt nyújthatunk bátorító szavainkkal és segítségadásunkkal, tetteinkkel.

„Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak.” (1 Péter 3: 8)

!
Itt jártunk

DÁTUM

Ehatározom,  
hogy  

együttérző leszek!

NÉVB E S Z É L G E S S  I S T E N N E L !
Kérd meg Istent, hogy mutassa meg neked,  
ki az, akin szeretné, hogy segíts ma!

Keresd ki az ábrában az itt felsorolt szava-
kat! Azokat a betűket amiket nem húztál 
át, olvasd el, és felelj a fenti kérdésre!

Keresd meg a mozaikkockák helyét a rajzban! Írd a számok mellé azt a betűt, ame-
lyik oszlopban találtad a rajzokat! Olvasd össze a betűket. Mit tesz az egyik ember 
a másikkal? (Lk 10, 25-37)

samaritánus • Jeruzsálem • vitt 
felebarát • fogadós • irgalmas • bor 
véresre • dénár • elment • Jerikó 
levita • rablók • sebek • olaj • pap

DE HÁT KI AZ ÉN FELEBARÁTOM?

MOZAIKKERESŐ
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LELKI TÁPLÁLÉK

A FEHÉR BOT NAPJA

A SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA

Történt, hogy amikor Jézus Jerikóhoz közeledett, egy vak 
koldus ült az út szélén és kéregetett. Hallotta, hogy nagy tö-
meg vonul el arra, megkérdezte hát, hogy mi történt. Meg-
mondták neki, hogy a názáreti Jézus halad arra. Erre elkez-
dett kiabálni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” 
Jézus megállt s szólt, hogy vezessék elé. Amikor odaért, meg-
kérdezte: „Mit akarsz tőlem, mit tegyek?” Azt válaszolta: 
„Uram, hogy lássak!” ( Lk 18,35-43)

„Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, 
 se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!”

(1 Jn 3,18).

október 15, vakok és gyengénlátok világnapja

november 19.

Összeállította: Dallos Ágnes

önkéntesek

Sok porosodó, drága Biblia,
ha kinyitását mindhiába várja,
lenne nagyörömest
távoli vak testvérünk Bibliája.

Elveszítette mindkét karját,
rászakadt a vakság éjjele.
De felragyogott néki Krisztus,
és az élete fénnyel lett tele.

Szomjazott az Ige kristályvizére.
Hogyan is olvashatna Bibliát?
Keze sincsen, hogy betűit tapintsa,
és nem betűzheti, mint aki lát!

túrmezei erzsébet

A VÉGIGCSÓKOLT BIBLIA

Mégis Bibliát olvas!
Előtte vakírásos Bibliája.
Nyelvével tapintja ki betűit,
s lelke az Ige mélységeit járja.

Így csókolta elölről-végig többször
Isten szent könyvét. Az az élete,
vigasztalása, kincse, békessége!
S Bibliája sokunk ítélete.

Éhezzük-e, ahogy ő éhezi,
és látó szemünk tapad-e úgy rája?
Nem vádol-e bennünket távoli
testvérünk végigcsókolt Bibliája?!

Isten számít rád 

�Egyedül Isten tud teremteni, de teremtését te tudod otthonoddá tenni. 
�Egyedül Isten tud életre hívni, de te tudod azt óvni és továbbadni. 
�Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni, de te tudod megtartani és a be-

tegséget gyógyítani. 
�Egyedül Isten tud reménységet adni, de te tudsz a testvérednek bizalmat 

szavazni. 
�Egyedül Isten tud szeretetet ajándékozni, de te tudsz mást szeretetre taní-

tani. 
�Egyedül Isten tud békét ajándékozni, de egyedül te egy mosolyt. 
�Egyedül Isten tud erőt adni, de te tudsz az elcsüggedtbe erőt önteni. 
�Egyedül Isten az út, de te tudod azt másnak megmutatni. 
�Egyedül Isten a fény, de te tudsz a másik szemébe ragyogást hozni. 
�Egyedül Isten tud csodát tenni, de te tudod az öt kenyeret és két halat 

elhozni.
�Egyedül Isten képes a lehetetlenre, de te tudod a lehetségest megtenni. 
�Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látja jónak, hogy rád is szá-

mítson!



LELKI TÁPLÁLÉK

Márton Rita vagyok, 52 éves. 
Szentegyházán születtem, Lövété-
re jöttem férjhez, azóta is itt élek. 
Három gyermekünk van és két 
unokánk. Nyolc hónapja súlyos 

betegségben elveszítettem a férje-
met. Vallásos családban nőttem fel, 

minden vasárnap jártunk templomba, 
a nagyszüleimtől is ezt láttam, így számomra egyértelmű 
volt, hogy a vasárnap szentmise hallgatás által ünnep.

A Mária Rádiót a nővérem, Péter Mária által fedeztem 
fel, még a próbaadás alatt. Nagyon nagy öröm töltötte 
el a szívemet, boldog voltam, mindig hallgatni akartam. 
A Jóisten bejött a lakásomba, bejött az otthonomba, azt 
éreztem. Még azt is hallottam az önkéntes találkozón, 
hogy sok helyen még az istállóban is hallgatják, a tehén 
több tejet ad azóta és a ló sem rúg, amióta a rádió megy. 
Egy alkalommal hallottam a felhívást, hogy önkénteseket 
keresnek és igent mondtam, mert úgy éreztem, a Jóisten 
annyi sok nehézségen átsegített, hogy valamivel viszo-
nozzam az Ő jóságát. Aztán később hallottam a rádió-
ban, hogy csak azok lesznek önkéntesek, akiket meghív a 
Szűzanya. Nagyon boldog vagyok, hogy ezáltal a Szűza-
nya munkájába besegíthetek, dolgozhatok. Megtisztelte-
tés számomra, hogy egy ilyen nagy családhoz tartozhatok 
és tudom, hogy mindig imádkoznak értem, családomért, 
a hallgatókért, önkéntesekért, adományozókért. Sok éven 
keresztül  egyedül végeztem az önkéntes munkát, ami 
eléggé nehéz volt, hiszen nagy a község. Kértem a Jóis-
tent, küldjön segítőtársakat és kaptam is, most már ötön 
vagyunk, de még mindig elkelne a segítség.

„Az Úr szőlőjében nincs elfecsérelt idő és hasznavehe-
tetlen szolga.”

A rádiót mindig hallgatom, amikor csak tehetem, mert 
ezáltal és az embereken keresztül szól hozzám az Úr, 
Szentlelke által sok kérdésemre válaszol, tanít, gyógyít, 
bátorít, vigasztal, erőt ad a további feladataimhoz. Di-
csőség és hála neki mindenért. Ezt mindenki megtapasz-
talhatja, aki megnyitja szívét, lelkét, ezért adta a Jóisten 
nekünk a Mária Rádiót, hogy az elmélkedéseken, éneke-
ken keresztül meghalljuk az Ő hangját, követhessük a mi 
Üdvözítőnket, megerősödve a hitben való életben és így 
eljutni az örök boldogságba, mert van élet a halál után: 
ha Krisztust befogadjuk, örök életünk van.

Nagyon jóleső érzés, amikor találkozom asszonyok-
kal, akik szívügyüknek tekintik a rádiót és mondják is, 
hogy kell adjanak pénzt a rádiónak. Ezúton szeretném 
megköszönni minden jóindulatú lövétei embernek az 
adományát, amit a Mária Rádióért tesz, mert a Jóisten 
visszafizeti, megáldja az anyagi javait is, munkáját is 
százszorosan.

Az Úr áldása legyen a rádió munkatársain és mindany-
nyiunkon!
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önkéntesek

Demeter Katalin vagyok, 77 éves, 
lövétei lakos. Özvegy vagyok, sajnos 
már 24 éve. Öt gyermekem,  hét 
unokám és négy dédunokám van.

Vallásos családban nevelkedtem, 
sokat hallgatom a Mária Rádiót, 

mivel egyedül élek, így társam a rá-
dió. Reggel a rádióval együtt köszöntöm a 

napot, bekapcsolódom a szentmisékbe, rózsafüzérekbe, ha 
valami okból nem tudok elmenni a templomba.

A karantén alatt nagy segítség volt a mindennapokban. Kö-
szönöm a sok érdekes adást, sok magányos embernek, nekem 
is felüdülés hallgatni, bekapcsolódni az imába. Hiszem, hogy 
a közös ima ereje nagy és Isten meghallgatja kérésünket.

Hogy lettem önkéntes? Egy alkalommal egy ismerősöm 
felkért, hogy legyek segítségére a Mária Rádiónak, azzal, 
hogy összegyűjtöm az adományokat. Én igent mondtam, 
hiszen ha ezzel segíthetek, megteszem. Elhordoztam az 
újságokat, bélyegeket, ezzel is hozzájárulva a Mária Rádió 
fennmaradásához. Ezúttal is köszönöm a bizalmat mind a 
falustársaimnak, mind a rádió munkatársainak.

Adjon az Isten erőt, egészséget, kitartást, hogy továbbra is 
együtt imádkozhassunk a Mária Rádióval.

Bálint Annának hívnak, ha-
marosan betöltöm a 80. évemet. 
17 évesen mentem férjhez, két 
leányom, öt unokám és három 

dédunokám van. Már régen meg-
özvegyültem. A Beszterce-Naszód 

megyei Vice községben élek és gazdál-
kodom. A Jóisten mindig megsegített, és megáldott egész-
séggel. Egyszer álmomban láttam a Szűzanyát, ezért elzarán-
dokoltam Csíksomlyóra, ahol a szemem meggyógyult.

Sokat tanultam a Mária Rádióból, és általa jobban vonzó-
dom a hithez. Itt a faluban a kábeltévén lehet fogni. Sokan 
nagyon szeretik hallgatni, még a reformátusok is. Mikor jó-
néhány évvel ezelőtt volt közvetítés a templomunkból, az 
ide látogató munkatársak látni akarták a 100 éves édesanyá-
mat. Eljöttek hozzánk, én meg adományoztam a rádiónak 
egy összeget. A szomszéd is adott, majd másoktól is kezd-
tem gyűjteni. Így lettem önkéntes, és szeretem csinálni. Eb-
ben a karanténos időszakban még többet jelentett nekünk a 
Mária Rádió, és nagyon értékes számunkra, ezért szívesen 
támogatjuk. Néha rózsafüzér imát is vezetünk a rádióban. 
Kis közösség vagyunk a szórványban, és egyre kevesebben 
vagyunk, de bizakodunk. Szeretjük a rádió munkatársait, 
különösen a vicceiket, mert fontos a humorérzék, a jókedv. 
Az énekeket is nagyon szeretjük, a szentmiséket és az imákat 
szintén. Isten tartsa meg a Mária Rádiót és minden munka-
társát, önkéntesét és hallgatóját.
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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.
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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

STÚDIÓK
ELÉRHETŐSÉGEI




