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Karácson Tibor, műsorigazgató
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Jézus azzal, hogy kisgyermekként született közénk, hogy végigélte az emberi sors minden hányatottságát, türelmesen végigjárta a saját útját, annak nehéz szakaszaival együtt, megszentelte
a mi életünk minden egyes percét is. Azokat a stádiumokat is,
amiknek mi nem sok értelmet tulajdonítunk. Teljes valónkkal
ott lenni a jelenben, szeretni azokat, akikkel épp ott és akkor
sodor össze az élet, örülni annak, aminek ott és akkor örülhetünk. Tanulni abból, amiből tanulnunk kell, sírni és bánkódni
azon, ami fáj, összeszorított fogakkal végigcsinálni azt, ami nehéz, hogy utána megerősödve kerüljünk ki belőle. Igen, Jézus
minderre példát mutatott. Végigcsinálta velünk együtt, hogy
bármikor belekapaszkodhassunk, bármikor erőt meríthessünk
az Ő jelenlétéből. Ne akarjunk hát kihagyni semmit az életünkből, mert fontos ajándékokat, Isten jelenlétének számos örömteli megtapasztalását szalasztanánk el vele!

ES

nnak az embernek, akinek teli a keze, teli a szeme, nagyon
nehezen lehet bármit adni vagy bármi vonzót mutatni.
Akinek nincs bűne, annak nem lehet megbocsátani
semmit. Feltehetjük azonban a kérdést: tényleg annyira megvan
mindene a mai embernek? Tényleg nincs szüksége semmiféle
megváltásra, szabadításra? Nagyon is szüksége van rá! Sokkal
inkább arról van szó, hogy nem meri beismerni, megvallani
a hiányosságait, a rászorultságát, ezért aztán Szabadító nélkül
marad. A gyengeség jelének tartaná az ilyen beismerést! Teréz
Anya – és persze mások – szerint is korunk emberének szegénysége elsősorban a szeretetlenség. Ma nem annyira kenyérre,
sokkal inkább személyes odafigyelésre, hűséges, tartós emberi
kapcsolatokra éhezünk, ezekből látunk szükséget. Megértésre,
több türelemre vágyunk, mert ebből alig látunk valamit. Igazi
biztonságra szomjazunk, ami a személyes szeretetre épül, nem
pedig intézményekre. Békére vágyunk, ami több az időszakos
nyugalomnál, a felszusszanás rövid perceinél. És persze nagyon
is vannak bűneink, amelyeknek következményei alatt nyögünk!
Sőt, a bűn beismerésének és következésképpen a megbocsátásnak a hiánya miatt ezek a bűnök méginkább eluralkodnak
rajtunk és emberi környezetünkön is. Igenis nagy szükségünk
van arra az emberré lett Krisztusra, Aki ma is Megváltónk akar
lenni. Aki csak úgy egyszerűen odatelepszik mellénk, és éppen
abban segít, amire a leginkább szükségünk van. Ne szégyelljük
beismerni, hogy szükségünk van a szeretetére, a szabadítására,
és akkor fel fogjuk ismerni Őt betlehemi egyszerűségében is, és
meg fogjuk tapasztalni, hogy minden kicsinysége és egyszerűsége ellenére Ő tényleg az én szerető Istenem.

AKTUÁLIS

Tizenkét éves

a csíksomlyói stúdió

Már jó néhányszor elgondolkodtam
azon, hogy miért is szeretek rádiózni?!
A válasz önkéntelenül is ez: adni másoknak! Ezt tartom missziós feladatomnak.
Ha van egy lehetőség, azzal mindig élni
kell, sosem szabad hagyni, hogy elvesszen!
Ilyen, és ez számomra a Mária Rádió. Lassan kilenc éve, hogy lehetőségeket keresve
műsorokat szerkesztek. Előbb Szombatfalva: ott szerettem meg, ott lett életem része.
Aztán Gyulafehérvár: ami ott a legszebb
volt, hogy csapatban gondolkodtunk, szerkesztettünk és adtunk, azoknak, akikkel
később találkozhattunk. Segédlelkészi éveimben, előbb Csíkszeredából érthető volt,
hogy hetente műsort szerkesztettem, majd
Szászföldön is sikerült megtalálni annak
módját, hogy adhassak abból, amim van,
amit én magam is kaptam.
Most meg Csíkdelnéről nem is kérdés,
hogy ne lenne életem része műsorszerkesztés formájában a rádió.
A szívem Egyházunkért, az emberekért,
a szolgálatért dobog, így vállaltam, hogy

havonta legyen egy olyan műsor, ami a fiataloknak szól. Aztán örömmel vagyok jelen
minden második kedden az ébresztő műsorban. Őszintének is kell lennem: a rádió
olyan hely, ahol fellélegzem, ahol feltöltődöm, tehát nekem is jó ott lenni … ha Isten
is akarja, akkor legyen ez is az Ő legnagyobb
dicsőségére. Csak ennyi, amit szeretnék!
Csíki Szabolcs
csíkdelnei plébános, ifjúsági főlelkész

Egy év tapasztalatát szeretném megosztani Önökkel. Mindazt amit megélhettem
Isten kegyelméből.
Tudósok bizonygatják, hogy miért is van
szükség földi életünkben a szenvedésre.
Mégis mikor megéltem a tehetetlen kiszolgáltatottságot nehéz volt örömmel fogadni.
Aztán ráébredtem a fájdalom gyümölcseire.
Kétségbeesve kértem az imát minden testvértől. A reménytelen helyzetből egy napon
megcsillant egy apró kis fénysugár. Egy béna
mozdulatlan test mozogni kezdett. Apró lépésekkel, de Istenbe vetett bizalommal a bénaság átadta helyét a mozgásnak.
Akkor én is átgondoltam mi minden változott meg az életemben. Addig fontosnak tűnő
dolgok szorultak háttérbe helyet engedve a
félretett, jelentéktelennek látszó cselekedeteknek. Ami mostanig természetes volt, megtanultam hálát adni mindenért. Mindenért
amivel Isten a mi életünket szebbé teszi itt
a földön. Szép volt a családban együtt töltött
„bezártság” amikor volt időm megcsodálni
az ébredező természetet. Többet figyeltem a
madarak röpködését, az új élet, a fiókák gondos nevelését. Most elrepültek, de körbevesz
bennünket ez a csodálatos ősz: a színes levelekkel, a borongós ködös reggelekkel.
Nem baj az ha rövidülnek a napok, mert
több idő jut egy szál gyertya mellett az imára. A nehézségek közepette ne felejtsünk el
mindenért hálát adni, mindent megköszönni
a mi Teremtőnknek.
Maradjunk együtt az imában Isten dicsőségére!
Ferencz Kornélia
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VALAMI MEGVÁLTOZOTT AZ EMBEREKBEN
Az idei, második alkalommal szervezett
önkéntes találkozók több szempontból
is kuriózumnak számítottak. Elsőként
a ritkaságát emelném ki, hiszen, ha
nem is mindenki, de önkénteseink tudják, hogy magazinunk újabb és újabb
lapszámainak megjelenésekor találkozásra hívjuk és várjuk őket. A 2020-as
esztendő ilyen szempontból is meglepetéssel szolgált mindannyiunk számára,
mivel több ízben is halasztanunk kellett a már szervezés alatt álló találkozókat. Másrészt, amikor végre megejthettük, a távolságtartás, a maszkviselés
és egyéb hivatalos szabályok betartása
tette „különlegessé” ezen találkozókat.

Érezhető volt számomra, hogy valami megváltozott az emberekben az előző találkozás
óta és ha most a kedves olvasó magába tekint,
biztosan felfedez olyan változásokat, felvett
új szokásokat amelyek február óta történtek
vagy jöttek létre.
Október 6-án délelőtt 10 órától tartottuk
ezen körút első találkozását Gyergyószentmiklóson, a Szent Miklós plébániatemplomban, ahol több önkéntesünk is megtisztelt
jelenlétével. Utunk második állomásaként,
Székelyudvarhelyen a Szent Pió Lelkigyakorlatos Ház udvarán találkozhattunk önkénteseinkkel, akik örömmel fogadták új
promóciós termékeinket és a frissen megjelent 2021-es naptárunkat.

Megjelent a

Október 7-én folytatódtak önkéntes találkozóink. 11 órától Csíksomlyón a jó időjárásnak köszönhetően a stúdiónk előtti téren,
ahol egy igen kedves hölgy és férje csatlakozott a beszélgetéshez és mint kiderült hűséges
hallgatói rádiónknak Toldalagról. Azóta így
már ott is van önkéntesünk. Köszönet érte. 16
órakor már Sepsiszentgyörgyön folyattuk a
találkozók sorát a Krisztus Király Plébánia
alagsori kápolnájában, ahol újabb önkéntesekkel volt lehetőségem megismerkedni.
Október 8-án értek véget számomra az
önkéntes találkozók ilyen formában: Marosvásárhelyen, ahonnan Szászrégenbe,
Nyárádszeredába, Nyárádmagyarosra és

2021-es

falinaptár

Nyárádselyébe vitt az utam, a helyi önkéntesekkel találkozni és az üzletekben kihelyezett
perselyek kibontása céljából.
Hála Istennek rádiónk népszerűsítésére is
volt lehetőségem az elmúlt időszakban a Kovásznai Szent István Király Római Katolikus
Plébániatemplomban és Barátoson a római
katolikus templomban, köszönet és hála Ft.
Péter Arthur helyi plébános atyának és a híveknek a szívélyes fogadtatásért. Ugyanakkor
örömmel fordulok a Kovászna Belváros Református Egyházközséghez és Balogh Zoltán
esperes úrhoz, azért az őszinte és jó szándékért, amivel személyemben a Mária Rádiót
fogadták, valamint ezen magazinok kézbesítését is vállalták. Jó volt látni mindhárom
egyházközségben, hogy a Mária Rádiót a jelenlévők többségének egyáltalán nem kellett
bemutatni, hiszen lelkesen lendültek a kezek
a magasba kérdésemre válaszul.
Örülök, hogy újabb gombostű került képzeletbeli térképemre, amely a meglátogatott
falvakat, községeket és városokat jelöli fejemben. Idei évfolyamunk utolsó lapszámához
érve kívánok minden kedves olvasónknak,
hallgatónknak, támogatónknak és önkéntesünknek Istentől megáldott, kegyelmekben
gazdag Karácsonyt és a jövőbeli találkozás
reményében békés, boldog, egészségben eltöltött 2021-es esztendőt.
Tisztelettel,
Fülöp Loránd
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Fontos az önkéntesek tapasztalatcseréje
Nagy örömömre szolgált, hogy hosszabb
idő után ismét tarthattunk önkéntes találkozókat. Azt vettem észre, hogy az önkénteseknek is hiányzoztak ezek az alkalmak.
Először voltam Székelyföldön ebben az évben, amit Lóránd kollégámmal együtt jártunk be. Ezután egyedül folytattam utamat.
Kolozsvár volt a következő állomás, ahol
a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében
találkoztunk. Sok értékes visszajelzést kaptunk műsorainkkal kapcsolatban. Kolozsvár
és Nagyvárad között oda vagy visszafelé,
megálltam Szászfenesen, Jegenyén, Élesden, Pusztaújlakon, Telegden és Fugyivásárhelyen. Másnap, október 9-én elindultam Nagyváradról Nagykárolyba, ahol
a Kalazanczi Szent József templomban tartottuk meg az önkéntes-találkozót. Az újabb
Mária Rádiós tárgyak nagy népszerűségnek
örvendtek, és azóta többször is kellett még
újabbakat eljuttatni önkénteseinkhez. Október 10-én Szatmáron tartottuk a következő
találkozót a stúdióban, majd Érmihályfalván a hittanteremben. Mindenütt sok kérdés és visszajelzés érkezett a hallgatóktól az
önkénteseken keresztül. Hálásak vagyunk
az sok dicséretért, a hallgatók szeretetéért,
és az önkéntesek munkájáért. Útközben
megálltam Biharon, Kügypusztán, Paptamásiban, Biharfélegyházán, Vajdán,
Bihardiószegen, Csokajon, Székelyhídon,
Adonyban, Érkeserűben, Tracsán, Érkörtvélyesen, Szaniszlón, Monospetriben
és Margittán. Ezeken a helyeken az önkénteseket, üzleteket vagy a plébániákat-parókiákat látogattam meg adományok átvételéért,
az újságok, naptárak és más promóciós tárgyak átadásáért. Október 11-én Újszentesen jártam mobil-stúdiót szerelni és beszélni
a szentmise végén. Örömmel láttam, hogy
határozottan többen hallgatják rádiónkat a
tavalyi közvetítések óta. Önkéntesnek is jelentkezett valaki. 17-én Aradon és Temesváron tartottunk találkozót az önkéntesekkel. Nem kellett sokat beszélnem, ugyanis az
önkéntesek egymással kezdtek beszélgetni,
ami az ilyen jellegű találkozók nagyon fontos része. A kezdő önkéntesek tanácsokat
kértek a tapasztaltabbaktól. A tapasztalatcsere bizonyára nagyon értékes volt mindenki
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Telegd

Rónác
Temesvár
Szabadfalu

számára. Arad felé, illetve visszafelé megálltam Szalontán, Kisjenőn és Nagyiratoson.
Vasárnap, október 18-án pedig Temesvár
Szabadfalun, Ságon és Gyarmata Szőllőkön jártam népszerűsíteni a Mária Rádiót.
Ezen kívül az elmúlt időszakban 6 református templomban jártam bemutatni a
Mária Rádiót: Bihardiószegen, Jankán,
Biharfélegyházán, Vajdán, Telegden és
Örvénden. Mindenütt nagyon jól fogadtak,
és voltak is olyanok, akik már hallgatnak
minket. Jelentkeztek önkéntesek is, ahol
nem, ott egyelőre a lelkész által tartjuk majd
a kapcsolatot a hallgatókkal. Nemrég tudtam meg, hogy a református félóra első szer-

Rónác Szőllők
Gyarmata

kesztője, Veres Kovács Attila – sajnálatunkra
azóta már elhunyt református lelkész – a
lelkipásztorok gyűlésein rendszeresen beszámolt a műsorról. Ennek is köszönhető, hogy
mindenütt nyitottságra találtunk a lelkészek
között. Eddig 18 református templomban
jártam, és a jövőben is szándékomban áll
beszélni a Mária Rádióról. Végül október
25-én Várad Szőllősön jártam, ahol szintén több hallgatót találtam, mint legutóbb.
Új önkéntes is jelentkezett, a hallgatók pedig örültek, hogy először kerülhetett sor egy
egész hetes szentmise közvetítésre.
Szeretettel,
Szilágyi László

Lezárult a Mariathon
A Hallgatói Családnak köszönhetően a kitűzött (25.000 Euro) célt sikerült elérnünk.
Köszönöm Önnek is, hogy csatlakozott ehhez az összefogáshoz! Szent II. János Pál pápa
szavait idézve: „A boldogságok által ígért öröm Jézus öröme: az az öröm, amit Ő az Atya
iránti engedelmességben és abban keresett, hogy önmagát odaajándékozza testvéreinek.” Hasonlóan cselekszik mindenki, aki a Szűzanya rádióját támogatja, hiszen a Rádión keresztül nem csak az örömhírt, de saját jó szándékát is eljuttatja a hallgatóknak. Köszönjük,
hogy részese lett az újabb csodának. Kérjük, hogy szóljon ismerőseinek is, hogy minél
többen tudjunk csatlakozni a továbbiakban is az összefogáshoz, ezzel segítve a Szűzanyának! Hálásak vagyunk. Szívünk tele az önök iránti szeretettel és hűséggel. Ismételten
köszönjük. Isten fizesse! Erőt, kitartást, türelmet a továbbiakban is.
Áldott Karácsonyt, boldog Új Évet és jó egészséget kívánok imádságos szeretettel a
munkatársaim nevében is!
Tibor atya, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója
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Reggeli dicséret
a marosszentgyörgyi nővérekkel
hétfőtől péntekig
Az Egyház hivatalos imája: az imaórák liturgiája, vagyis a zsolozsma, amellyel minden
napszakban dicsőítjük az Urat, mégpedig Isten szavával, a Szentírással.
Földi életében Jézus is énekelte a zsoltárokat.
Olvassuk az evangéliumban, hogy apostolaival együtt zsoltárokat énekelt (vö. Mt
26,30). Az ősegyház ajkán szintén továbbélt
a zsoltározás, még a börtönben is énekelték:
„Éjféltájban Pál és Szilás zsoltárokat énekelve dicsérték az Istent, a foglyok meg hallgatták őket” (ApCsel 16,25). Mi, a mai Egyház tagjai, ugyancsak folytatjuk ezt a szent
hagyományt, és örömmel kapcsolódunk be
a mennyei Jeruzsálem soha meg nem szűnő
istendicsőítésébe.

Ahhoz, hogy értsük is, amit imádkozunk,
érdemes elolvasni Szent Ágoston zsoltármagyarázatait, aki arra ad választ: hogyan
imádkozzuk mi, az Újszövetségben élők az
Ószövetség zsoltárait.
Engedjük mélyre a szívünkben Isten szavát
a zsoltárokban, és ha értelmünkkel nem is
tudunk mindent felfogni bennük, hagyjuk,
hogy átmossa bensőnket ez a tiszta forrás!
Várunk mindenkit közös imára 6.15 órakor a
Mária Rádió hullámain!
Johanna nővér

A HIT

Tárgyaljuk

meg!

A kedves hallgatók visszajelzéseiből értesültünk, hogy bizony sokakat megérintett, és szívesen hallgatták azokat a műsorokat, amikor mi, munkatársak beültünk
a mikrofonok mögé és elbeszélgettünk
egy-egy témáról, akár egy tematikus nap,
vagy egy különleges ünnep alkalmából.
Így volt ez a csütörtök reggeli műsorokban
is, amikor a nap témájában kialakult egyegy jó kis beszélgetés, rögtön jött a hívás
„köszönet a mai nap témájáért”. Tény és való,
mi is szeretjük ezt a rovatot, és bizony néha
túl kevésnek bizonyult az a tíz – tizenöt
perc. Ebből a meggondolásból született meg
az ötlet elsőként Tibor atya szívében, hogy
mi lenne, ha teret adnánk ennek, s ha már a

Ünnepi lázban forrong a nagyváros,
az utcákon színes forgatag,
emberek ezreit várják a boltok,
csalogat, hív a sok kirakat.

hallgatók is szeretik az ilyen jellegű műsort,
beszélgessünk, tárgyaljuk meg a dolgokat.
De miről is tárgyaljunk, mi legyen a téma?
Végül is, gondoltuk nem kell túl bonyolítani: mindenféle dologról, ami aktuális, ami
épp foglalkoztat bennünek, amiről úgy gondoljuk, hogy szóvá kell tenni. Egy dolog a
lényeg, őszintén felvállalni amit gondolunk,
őszintén beszélni az érzéseinkről, meggyőződésünkről, saját tapasztalatainkról... vagyis
önmagunkból adni, közösbe tenni, megörvendeztetni egymást, és persze a hallgatókat.
Ezzel a lelkülettel várjuk és hívjuk Önöket
szerdánként 15:15-től, Tárgyaljuk meg!
Vidican-Lokodi Tünde

A szeretet ünnepére készülnek,
elrejtve lelkük sivárságát,
színes ajándékokba csomagolják,
szeretetlenségük hiányát.
E nagy rohanásban nem veszik észre
az angyalt, mely leszállt a mennyből,
kinek fogadásához nem kell pompa,
csak egy kis láng a gyertyafényből.
Kis csöndesség a hamis pompa helyett,
odafigyelés, őszinte HIT,
hogy az angyal vendégük lehessen,
hisz ő, ki a megváltást hirdeti.
Stegbauer Magdolna, Sepsibükszád
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00:00
00:05
00:55
01:00
01:40
01:55
02:00
03:00
03:10
03:35
04:00
05:00
05:40
06:00
06:10
06:15
06:40
07:55
08:00
09:00

00:00
00:05
00:55
01:00
01:40
01:55
02:00
03:00
03:10
03:35

03:00
03:10
03:35
04:00
05:00
05:40
06:00
06:10
06:15
06:40
07:55
08:00
09:00
09:20
10:00
11:00
11:30
12:00
12:05
12:15
13:00
13:20
13:55
14:00
14:30
14:37
14:40
15:00
15:15
16:00
16:05
16:40
17:00
17:20
18:00
18:50
19:00
19:05
19:30
19:35
19:40
19:55
20:00
20:55
21:15
21:25
22:00
22:10
22:40
23:40

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

19:30
19:35
19:40
19:55
20:00
20:30
20:55
21:15
21:25
22:00
22:10
22:40
23:10
23:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
Az igazság szabaddá tesz*
Dicsérjétek az Urat!*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Szülőkkel a szentek nyomában
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/ Adventi gondolatok**
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Csíksomlyóról
Rózsafüzér
Jelenünk és jövőnk
Egészséges lelki élet?! /
Nőként az Egyház szolgálatában
Íme hitünk szent titka
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Fészekmeleg/ A család hangja
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Szatmárnémetiből
Irgalmasság rózsafüzére
Könnyíts a lelkeden
Igéző*/ Adventi gondolatok**
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája
Úrangyala
Kiutak a szenvedélybetegségekből/
Szent Mónika nyomában
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
A Lélek ajándékai
Pro Vita Hominis
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
A szív mélységei/
Imabeszélgetések az életről
Zsolozsma – Kompletórium
Jézus cselekszik
Zenés, verses összeállítás
Angyalok citeráján*
A Vatikáni Rádió műsora

09:20
10:00
10:30
11:30
12:00
12:05
12:15
13:00
13:20
13:55
14:00

14:30
14:37
14:40
15:00
15:15
16:00
16:05
16:40
17:00
17:20
18:00
18:50
19:00
19:05
19:30
19:35
19:40
19:55
20:00
20:55
21:15
21:25
22:00
22:10
22:40
23:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
A hit kapuja*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Szerzetes lelkiségek*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/ Adventi gondolatok**
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Sepsiszentgyörgyről
Rózsafüzér
A pápaság története/
Lázár, kelj fel!/
Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
Az alagút végén
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Márton Áronról
pedagógus szemmel/
Medjugorjei fesztivál
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Nagyváradról
Irgalmasság rózsafüzére
Tárgyaljuk meg
Igéző*/ Adventi gondolatok**
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája*
Úrangyala
Imatarsoly
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
Szentségimádás
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Meghallgatlak!
Zsolozsma – Kompletórium
A család hangja*/
Fészekmeleg*
Jelenünk és jövőnk*
A Vatikáni Rádió műsora

04:00
05:00
05:40
06:00
06:10
06:15
06:40
07:55
08:00
08:50
09:00
09:20
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:05
12:15
13:00
13:20
13:55
14:00
14:30
14:37
14:40
15:00
15:15
16:00
16:05
16:40
17:00
17:20
18:00
19:00
19:05

19:30
19:35
19:40
19:55
20:00
20:55
21:15
21:25
22:00
22:10
23:00
23:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
A szeretet útján*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Életünk Krisztus* /
Mindent Isten nagyobb
dicsőségére*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/ Adventi gondolatok**
Szentmise
A hét plébániája*
Imaszándékok fogadása
Nagyváradról
Rózsafüzér
A Szentlélek gyümölcsei/
Krisztus Egyházának története
Házunk táján
Az öregkor bölcsessége/ Életige
Asztalt terítünk!
Úrangyala
Zsolozsma-Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Élő vízforrás/ Lélekápolás
Olvassuk a szentírást Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Csíksomlyóról
Irgalmasság rózsafüzére
Concerto
Igéző*/ Adventi gondolatok**
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
Úrangyala
Ő tette szent palástját vállaimra/
Az Eucharisztia, Valóságos jelenlét/
Segítség – gyászolok!
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
A lelkiatya válaszol
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Összetartozunk?!/Kovász
Zsolozsma-Kompletórium
A Szentlélek gyümölcsei/
Hogy megismerjenek Téged*
Sir hasirim*
A Vatikáni Rádió műsora
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m usorszerkezet
Péntek

Szo m b at

Vasár n ap

00:00
00:05
00:55
01:00
01:40
01:55
02:00
02:30

00:00
00:05
00:55
01:00
01:40
01:55
02:00
03:00
03:10
03:35

00:00
00:05
00:55
01:00

03:00
03:10
03:35
04:00
05:00
05:40
06:00
06:10
06:15
06:40
07:55
08:00
09:00
09:20
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:05
12:15
13:00
13:20
13:55
14:00
14:30
14:37
14:40
15:00
15:15
16:00
16:05
16:40
17:00
17:20
18:00
18:50
19:00
19:05
19:30
19:35
19:40
19:55
20:00
20:30
20:55
21:15
21:25
22:30
22:10
23:10
23:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
Jézus cselekszik*
Az Oltáriszentség csodái*/
Oltáriszentség –
a szeretet köteléke*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Az öregkor bölcsessége*/
Nőként az Egyház
szolgálatában*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/ Adventi gondolatok**
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Szatmárnémetiből/Kolozsvárról
Rózsafüzér
Katekézis Tibor atyával
Szövetség az életért
Mária iskolájában
Életünk Krisztus/ Mindent
Isten nagyobb dicsőségére
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Angyalok citeráján
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Székelyudvarhelyről
Irgalmasság rózsafüzére
Jézus Szíve engesztelés /
Dicsérjétek az Urat!
Igéző*/ Adventi gondolatok**
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája
Úrangyala
Tibor atya prédikációi
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
Református félóra
Erdélyi tudósok a XX. században
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
CSIFF/ FIF/ Fogom a kezed /
Hitigazságok szívnek és léleknek
Zsolozsma - Kompletórium
Virrasztás az Úrral!
(elsőpénteken)
Könnyíts a lelkeden*
A Vatikáni Rádió műsora

04:00
05:00
05:40
06:00
06:30
07:00
07:55
08:00
08:50
09:00
09:20
10:00
11:00
11:30
12:00
12:10
12:20
12:30
13:00
13:20
14:30
14:37
14:40
15:00
15:15
15:30
16:00
16:05
16:40
17:00
17:20
18:00
19:00
19:20
19:30
19:40
19:55
20:00
20:55
21:15
21:25
22:00
22:10
22:50
23:00
23:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
Kapcsoljuk Rómát - Audiencia*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Ő tette szent palástját
vállaimra*/ Az Eucharisztia*,
Valóságos jelenlét*/
Segítség – gyászolok!*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Élő vízforrás/Lélekápolás*
Szövetség az életért*
Napindító
Adventi gondolatok**
Szentmise
A hét plébániája
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Iránytű
Dalfakasztó/
Táncokból szőtt történelemóra
Napra-forgó
Pápai Angelus
Zsolozsma - Napközi imaóra
Vasárnap-ajánló
Asztalt terítünk*
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Irgalmasság rózsafüzére
Vasárnapi Örömhír
A szeretetből fakadó szenvedés
megtisztít / Fogadj el így
Adventi gondolatok**
Ferences félóra/
Ferences mozaik
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
Úrangyala
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
A szeretet útján
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Sir hasirim / A mi rádiónk /
Férfihangok
Zsolozsma - Kompletórium
Házunk táján*
Vasárnap-ajánló*
A szív mélységei*/
Zenés, verses összeállítás
A Vatikáni Rádió műsora

01:30
01:55
02:00
02:30
03:00
03:10
03:35
04:00
05:00
05:40
06:00
06:30
07:00
07:05
07:30
08:30
08:40
09:00
09:20
10:00
10:30
11:00
12:00
12:10
13:00
13:20
14:30
14:37
14:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
Egészséges lelki élet?!*/
Krisztus Egyházának története*
Kiutak a szenvedélybetegségekből* /
Szent Mónika nyomában*
Szentek gondolatai
Gyógyír*/ Életképek a Mária útról*
Miatyánk*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Mária iskolájában*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Hallgassuk az Örömhírt!*
A Lélek ajándékai*
Úrangyala
Jézus él – tanúságtételek*
Lélekhangoló/Napindító
Adventi gondolatok**
Szülőkkel a szentek nyomában
Vasárnapi Örömhír*
Az Oltáriszentség csodái/
Oltáriszentség –
a szeretet köteléke
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája
Apja fia / Gyöngyszemek
Az igazság szabaddá tesz
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása

15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:20 Medjugorjei fesztivál*/
Márton Áronról
pedagógus szemmel*
16:00 Adventi gondolatok**
16:05 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

◆ A

Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük.
Felhívjuk a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatóink figyelmét, hogy hogy november első vasárnapjától május első vasárnapjáig a magyar nyelvű adást 15 órától 24 óráig sugározzuk!

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

◆M
 inden hónap első péntek éjjelén imavirrasztást közvetítünk
a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból.

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

◆M
 inden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot közvetítünk Kovásznáról.

◆N
 égy hetente csütörtök éjjel engesztelő imavirrasztást közvetítünk a budapesti Szent István bazilikából.

◆ A műsorváltoztatás jogát a szerkesztőség fenntartja.
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Itt jártu n k
Az elmúlt két hónapban az alábbi plébániák látták vendégül a Mária Rádiót:
» ERDŐSZENTGYÖRGY

» NAGYVÁRAD – SZŐLLŐS

Főesperesség:

Főesperesség:

Székelyudvarhelyi

Építési év:

1999-2004

Építési év:

1728-1732

Titulus:

Magyarok Nagyasszonya

Titulus:

Szentháromság

Örökös szentségimádási nap: Március 2.

Örökös szentségimádási nap: Január III. vas.

Plébános:

Plébános:

Boldizsár Ferenc

» SZÁSZFENES
Főesperesség:

Kruzslitz Imre

» MÁRÉFALVA
Főesperesség:

Kolozs-dobokai
főesperesi kerület

Székelyudvarhelyi
főesperesi kerület

Építési év:

XIII-XIV. század

Építési év:

1763-1772

Titulus:

Mindenszentek

Titulus:

Szent Imre herceg

Örökös szentségimádási nap: December 13.

Örökös szentségimádási nap: Március 21.

Plébános:

Plébános:

Szőcs Csaba

Sebestyén Ágoston

» CSÍKSZENTMÁRTON

» SZEPSISZENTGYÖRGY

Főesperesség:

Alcsíki főesperesi kerület

Főesperesség:

Építési év:

1802-1817

Titulus:

Toursi Szent Márton

Sepsi-barcasági
főesperesi kerület

Építési év:

1990-2006

Örökös szentségimádási nap: Április 15.

Titulus:

Krisztus Király

Plébános:

Örökös szentségimádási nap: Szeptember 3.

Kovács Zsolt

Plébános:

» SZENTEGYHÁZA

» GYERGYÓREMETE

Főesperesség:

Székelyudvarhelyi

Főesperesség:

főesperesi kerület

Építési év:

1771

Építési év:

1756-1760

Titulus:

Szent Lénárd

Titulus:

Szent András apostol

Örökös szentségimádási nap: Október 14.

Örökös szentségimádási nap: Március 26.
Plébános:

Székesegyházi
főesperesi kerület

főesperesi kerület

Plébános:

Dávid György

Gyergyói főesperesi kerület

Bakó Antal

Koncsag László

Hálás köszönet a plébános atyáknak

és egyházközségeiknek!
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A

gyereksarok

Megbízhatóság

A megbízható

A megbízható emberek hűségesen teljesítik kötelességeiket, ígéretüket megtartják, gondosan bánnak mások és maguk tulajdonával, tudnak titkot tartani. Mózes első könyvében olvashatunk Józsefről, aki a megbízhatóságáról többször tett
tanúságot a fáraó előtt.

Olvassátok el József történetét és oldjátok meg a következő feladatokat!

József a börtönben segíthetett a
börtönőrnek. Enni vihetett a többi
fogolynak. Isten gondoskodott róla a
börtönben is.

Az Ézsaiás 11,2 alapján írd be a hiányzó szavakat a sugarakon található körökbe!
A Mt 25,21 alapján az írásszalagba.
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Rajzolj rácsokat az ajtóra: a fenti és
a lenti pontokat kösd össze! Vékony
papírcsíkokat is ragaszthatsz a pontok közé!
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Jól van, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . és . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szolgám,
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voltál,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bízok rád ezután.
Máté 25,21

Ehatározom,

Segítettél már édesanyának virágot öntözni, elmosogatni,
bevásárolni, rendet rakni, asztalt teríteni?

hogy

Amelyiket elvégezted azt a rajzot színezd ki!

megbízható le

szek!

NÉV

DÁTUM

Mit tennél a következő helyzetekben, hogy megbízhatóságodat
bizonyítsd?

1. Egy barátod megkér, hogy őrizd meg a pénzét.
2. Apukád megkér, hogy segíts neki egy munkában, de a barátod
focizni akar veled.
Összeállította: Farkas Szilvia Forrás: internet, Fran Armour - Építs megbízható alapra!
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LELKI TÁPLÁLÉK

AZ ADVENTI MÁRIÁTÓL - A BÉKE KIRÁLYNŐJÉIG
„Jézus eljött már, mégsem nyilvánította ki magát teljesen, sem az egyesek, sem az egész emberiség előtt.
Ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus megszületett test szerint a júdeai Betlehemben, de minden emberben külön is meg
kell születnie. Ez mibennünk Jézus örök születése, amely az isteni élet egész misztériumát magában foglalja.”
(Jean Daniélou bíboros)

SZŰZ MÁRIA MINDEN EMBER SZÁMÁRA

AZ ADVENT SZENT SZÜZE
„A megkeresztelteteké, akikben Krisztusnak még szenvednie kell, hogy elérje kora teljességét. Azoké is, akik még
nem találták meg az Üdvözítőt, akik
még a sötétben tapogatódznak, de még
nem fejtették meg az égi jeleket, vagy
azoké, akik látták a csillag fényét, de
nem volt elég erejük ahhoz, hogy elhagyják országukat, útra keljenek és az
Üdvözítőnek aranyat, tömjént és mirhát
áldozzanak.
Ő az az Asszony, akinek a mi szavunkra, a mi kezünkre, a mi
karunkra van szüksége, hogy Fiának szolgáljon, hogy vele együtt
mi is Krisztus-hordozók legyünk és Őt az emberek közé vigyük,
akik azért halnak meg, mert nem ismerik Őt.
Ő az az Asszony, aki eljön közénk, és aki a világ számára egyre
inkább láthatóvá akar válni.”
(Suenens bíboros)

SZŰZ MÁRIA MINDEN EMBER SZÁMÁRA

A BÉKE KIRÁLYNŐJE
„Béke királynője, imádkozz értünk!
Könyörületesség és remény anyja, nyerd
el a harmadik évezred férfiai és női számára a béke drága ajándékát: békét a
szívekben és a családokban, a közösségekben és a népek között; békét különösen azon nemzetek számára, ahol
mindennaposak a harcok és a halál.
Segíts minden emberi lényt, és az összes
emberi fajt és kultúrát, hogy találkozzanak Jézussal és elfogadják Őt, aki a
Karácsony misztériumában eljött a földre, hogy nekünk adja az
Ő békéjét.
Mária, Béke Királynője, add nekünk Krisztust, a világ valódi békéjét ! Amen.”
(Szent II. János Pál pápa imája Máriához a békéért a világban)
Összeállította: Dallos Ágnes
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ISTENÜNK,

ki a boldogságos Szűz Mária szűz anyasága által adtad az örök üdvösséget az
emberi nemnek, kérünk, engedd, hogy érezhessük
annak közbenjárását, aki által eljött hozzánk az élet
Szerzője, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön örökké. Amen.

SZENT II. JÁNOS PÁL

2021 ÚJÉVI IMA
Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen
a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan
Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!''
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!
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ön kéntesek

Bemutatkoznak a VI. éves kispapok, akiket december 6-án szentelnek diakonussá
Miklós Szilárdnak hívnak, 1994.
május 9-én születtem Segesváron. Kispap lettem, mert hivatást
érzek Istentől, hogy nekem ezt az
utat szánta. Életemet Krisztusnak
és a rám bízott közösségnek akarom szentelni. 16 évesen éreztem azt,
hogy Isten igazán hív erre, és tudtam azt, hogy Ő többet vár
el tőlem, mint én magamtól. Szeretném ezt véghez vinni,
szeretnék segíteni felebarátaimon, ahogyan Jézus is segített
akkoriban a szegényeken. Köszönöm az Úrnak azt, hogy
meghívott, és remélem, hogy a kitartásom erős lesz. Megtiszteltetés számomra, hogy Ő kiválasztott erre a szolgálatra,
amit örömmel vállalok fel.

A nevem Demeter István 1992.
február 16-án láttam meg a napvilágot Gyergyószentmiklóson.
Csíkszentimrén élek, amikor nem
vagyok a Szemináriumban. Teológiai tanulmányaimat 2014-ben kezdtem, amikor sikeresen felvételiztem a papnevelő intézetbe. A hat év alatt sok minden történt velem. Ez
folyamatosan alakított és formált. Jelenleg pedig lelkiekben
és szellemileg készülök a szentelésre.
Gyerekkoromban sokat hallgattam a Mária Rádiót nagymamámmal, és ez segített abban, hogy hivatásomat elfogadjam és igent mondjak rá. Szerencsés embernek mondhatom
magamat, mert hat éven keresztül részt vehettem a Mária
Rádió életében, önkéntesként műsorokat vezethettünk
kispap társaimmal.

Küsmődi Csongor – Ignác a nevem. Ditróból hívott meg Isten
az Ő szolgálatára. Az 1994-es
év Böjtmás havának 25. napján
(Március 25.) Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén születtem és
Ditróban nevelkedtem. Elemi és általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban végeztem. A
középiskolai tanulmányokat Gyulafehérváron, közismert
nevén a „Kántoriskolában” fejeztem be. Isten meghívott és
megadta azt a kegyelmet, hogy Őt szolgáljam már kiskorom
óta, ezért szeretném én egész életemen át Őt szolgálni. Az
évek során fokozatosan erősödött bennem a hivatás. Voltak
nehéz pillanatok a készülődés folyamán. Ezen nehézségekben mindig éreztem Isten gondviselő szeretetét. Ebben a szeretetben élve és remélve készülök a diakónusszentelésre.

László Zsolt vagyok. 1991. február
20-án születtem Csíkszentimrén.
Egy boldog és békés családi környezetben nőttem fel. A középiskolát a csíkszeredai Márton Áron
Gimnáziumban végeztem, majd ezt
követően a csíkszeredai Sapientia EMTE-n végeztem szociológiát és vidékfejlesztést, valamint a
szülőfalum plébániáján teljesítettem sekrestyési szolgálatot.
A papi hivatás már gyermekkoromban megfogalmazódott,
de későre tisztult le, így aztán egyetemi éveim alatt már tudtam, hogy Gyulafehérvár a következő célpont, hogy igent
mondhassak az Úrnak és elkezdjem felkészülésemet a Papnevelő Intézetben. Azóta is ezen vagyok lelkesen: jó pappá
alakulni. Bár a járványügyi helyzet teljesen átírta a diakónusszentelést egyházmegyénkben, kedvemet/kedvünket és a
hatalmas vágyunkat nem törte meg, hogy továbbra is kövessem/kövessük Krisztust! Benne bízva, türelmesen vártam
ezt a napot, sőt ha a jó oldalát nézzük, akkor több időt nyertem a végső igen kimondása előtt arra, hogy kicsit jobban
átvizsgáljam életemet, felkészültségemet erre a szép és szent
eseményre. Még kis idő és Isten kegyelméből pap leszek,
de ez nem a hátradőlés, hanem a további fokozott készülődés ideje. Hálát adok elsősorban Istennek és minden értem
imádkozó embernek, valamint kérem mindannyiukat, hogy
továbbra is emlékezzenek meg rólam imádságaikban, hogy
jó papja lehessek Krisztusnak!

Olasz Bélának hívnak. A kedves rádióhallgatók számára már
minden bizonnyal nem szükséges a bemutatkozásom, hiszen
már több, mint 7 éve az Erdélyi
Mária Rádió önkéntes munkatársa
és néhány éve a Gyulafehérvári Stúdió
programfelelőse vagyok. Azt hiszem számtalan alkalommal
láttuk-hallottuk egymást. Az idei év különlegessége mégis
szükségessé teszi, hogy néhány sort megosszak magamról
a kedves hallgatókkal. A jó Isten kegyeleméből a teológiai
évek végéhez érkeztem, sok áldással és kegyelemmel a hátam
mögött. Az idei diakónusszentelés formájában és körülményeiben eltért az előző évekhez képest a járványügyi helyzet
miatt, de mégis hiszem, hogy ez így volt jó. Öröm és hála
van bennem az elmúlt időszakért, a meghívás ajándékáért, a
fáradságot nem ismerő munkáért, a szeretni akaró, jó szándékú segítségért, és minden lelki-anyagi áldozatért.
Kérem a kedves rádióhallgatók imáit életemre, szolgálatomra, hogy hűséges szolgája lehessek a mi Urunknak.
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mária rád ió

STÚDIÓK

GYULAFEHÉRVÁRI STÚDIÓ

SZÉKELYUDVARHELYI STÚDIÓ

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

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

NAGYVÁRADI STÚDIÓ

KOLOZSVÁRI STÚDIÓ

SEPSISZENTGYÖRGYI STÚDIÓ

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

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

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

ELÉRHETŐSÉGEI

SZATMÁRNÉMETI STÚDIÓ

CSÍKSOMLYÓI STÚDIÓ

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

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

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

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

POSTAI ÁTUTALÁS (MANDAT POȘTAL)

BANKI ÁTUTALÁS

Dest: Asociația Mária Rádió Erdély

Banca Transilvania Oradea

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

SWIFT BTRLR022
RO40 BTRL 0050 1205 7226 3200 – RON
RO43 BTRL 0050 4205 7226 32XX – EURO

ON-LINE

ADOMÁNYOZÁSI
LEHETŐSÉG
HONLAPUNKON
KERESZTÜL

Az ERDÉLYI MÁRIA RÁDIÓ műsora ORSZÁGOSAN ELÉRHETŐ a DIGI kábeltévé szolgáltató rádió csomagjában
Radio Maria Hu név alatt.

ADOMÁNYOK

KIADÁSOK
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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

MŰHOLDAS SUGÁRZÁS:
DIGI TV 12 687 MHz Horizontális polarizáció, nyugati 1 fok,
Symbol Rate 27 500, Intel Sat 10-02 műhold, mono bal sáv.
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11 262 MHz Horizontális polarizáció, Symbol Rate 30 000
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