XV. évfolyam, 2021/4

Túl rövid az élet
szomorúnak lenni,
megszokásból álló
úton végigmenni,
Nem tenni kitérőt,
új utat keresve,
csak a megszokottat,
a beváltat lesve.
...
Meg kéne töltenünk
ezt a kis időnket,
értelmes percekkel,
hol vágy álmot szőhet!
Hisz szeretni jöttünk,
egymásért kiállni,
s közben szép világunk
megélni, csodálni.
...
Túl rövid az élet?
Kezdj el végre élni,
“nem szeretem” percet,
boldogra cserélni!
Változtass és közben
figyeld a világod,
az is tükröt tart majd,
és javulni látod!
...
Élményeket gyűjts hát,
azt adj másoknak is,
s figyeld, hogy világod
közben mire tanít!
Éld meg minden napod,
ne rágd körmöd tövig,
hidd el így az élet
nem lesz olyan rövid!
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Túl rövid az élet,
hogy folyton csak sírjunk.
Rövid, hogy magunknak
csak rossz sorsot írjunk!
Kevés az az idő,
mi jut boldogságra,
s ritkán kap a lelkünk
vágyainktól szárnyra.
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Karácson Tibor, műsorigazgató

Túl rövid az élet?
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zekben a hónapokban próbálkozik az ember egy kis szabadságot eltölteni. Amikor
az ember az időről beszél vagy gondolkodik, akkor mindig önmagára gondol.
„Nincs időm semmire”, szoktuk mondani, és ha egy kissé elidőzünk az idő kifejezésen, illetve elmélkedünk róla, rádöbbenünk arra, hogy nem az órák, percek, napok változásaként éljük meg az időt, hanem egyéni, személyes változásként. Gondoljuk el, hogy
például öt perc öröm és öt perc rettegés között milyen nagy a különbség. Ha az órára
nézünk, mindkettő ugyanazt jelenti. Mégis más. Relatívnak tűnik az egész. Ettől függetlenül, néha mégis azt érezzük, hogy az idő, a benne való létezés sokkal többet jelent. Az
időnket az emberek közötti találkozásokban, a jó alkalmakban és felfedezésekben éljük
meg. Néha másokkal is megosztjuk. Néha. A szerető Istenünkkel még néha sem. Néha
börtönként éljük meg az időnket. Sokszor szeretnénk megállítani az időt. A szentírás
értelmezésében a keresztény időfogalom kimondja, hogy az ember Isten teremtménye,
de nem rab. Szabad akarattal rendelkezünk. Ennek értelmében mondhatjuk, hogy az
időt azért kaptuk, hogy saját kezünkbe vehessük életünket, megértsük, kik is vagyunk
valójában, és felkészüljünk időben az Istennel való találkozásra. Most a szabadidős foglalkozások, szabadságok, nyaralások közepette tapasztaljuk meg, milyen Istenben élni, aki a
mindig jelen szeretetével áraszt el. Szánjunk időt a jelenre. Nem az óra mutatója a lényeges, hanem az, hogy mit kezdünk önmagunkkal, énünkkel, a nekünk ajándékozott léttel
és élettel. És miután rádöbbenünk önmagunk korlátaira, fontossá válik egy kérdés: Mit
tegyek ezzel az ÉN-nel? Tehát kedves olvasó: az idő lehetőség az önmagunka ébredésre,
és önmagunk átadására Istennek. Tehát az ÉN találkozhat az Istennel. Áldott időtöltést.

Aranyosi Ervin
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Az időtlenségre jutó idő

AKTUÁLIS

A Világcsalád
A Világcsalád nyereség-célzat nélküli
(nonprofit) társulás; a világban működő
valamennyi Mária Rádió alkotja. Célkitűzése a tapasztalatok összehangolása, támogatása, felkutatása és cseréje a
MR rádióadási tervének terjesztésére a
világban. Az olasz MR, az 1980-as évek
közepén jött létre, és hálásan tapasztalta a Szent Szűz anyai irányítását és
kegyelmét, így szerette volna missziós
lélekkel továbbadni ezeket az ajándékokat más országoknak. Íly módon, sok
MR jött létre a világon és ezekben jól
látható az a karizma, amely az olaszországi rádióadó növekedését vezette.
A Világcsalád, amely a létező Mária
Rádiók közössége egyesületi formában
(WF), 1998-ban létesült, és ennek a fejlődésnek természetes következményét
képviseli. Az olasz MR fejlődését megkülönböztető karizmának ma át kell
járnia valamennyi már működő testvérintézményét és a most születőben lévőket. Mindezt a Világcsalád keretében,
hiszen minden ember vágyik a boldogságra, és arra, hogy megtapasztalhassa
a feltétel nélküli szeretetet. A Mária
Rádió segít, hogy minden napban fel
tudjuk fedezni a boldogság forrását.
Segít abban, hogy értelmet nyerjenek

életünk nehézségei, és meglássuk, hogy
minden nap új lehetőség arra, hogy szeressünk, higgyünk, hálásak legyünk. A
Mária Rádió a lélek hangját, a Teremtő Isten által adott békét és harmóniát
szólaltatja meg a sokszor zűrzavarral,
feszültségekkel teli világban. Megtölti
a hallgatók szívét békével és szeretettel,
és így hozzájárul ahhoz is, hogy a társadalom egyre inkább egymásra figyelő,
a gyermekáldásra nyitott, az időseket
kincsnek tekintő nagycsaláddá váljon.
A Mária Rádió katolikus tanításokra és
hagyományokra épülő médium, melynek célja az evangélium üzenetének eljuttatása a ma társadalmának minden
szegletébe. A Mária Rádió az imádság
rádiója. Ahhoz, hogy mindezeket zökkenőmentesen tudjuk megvalósítani, a
Világcsalád (WF) minden harmadik
évben világméretű konferenciát szervez
az elnökök, műsorigazgatók, koordinátorok számára. Az idén júniusban került erre sor. Ilyenkor meghatározzák az
rádiók irányvonalát a következő három
évre. Az elnökök megbeszélésein szó
esik az éves büdzséről, tagsági díjról,
a pénzek elköltésének módozatairól,
technikai fejlesztésekről stb. Továbbá
olyan kérdés is terítékre kerül, hogy
hogyan tovább technikailag, hiszen a

technológia nagyon nagy lépésekkel
halad a digitális, internet ill. videó világa felé, amivel a hallgatóink többsége
(idős emberekről lévén szó) nem tudja tartani a lépést. Ettől függetlenül,
a jövő hallgatói ezt igényelni fogják.
Természetesen, a rádió irányvonala az
imádság, ami Istent szólítja meg. Ezért
a következő három évre szóló irányvonalak csakis Istenre és a Szűzanyára
vetítődnek, ehhez pedig fontos a pap
imádságos lelkülete, hiszen ez meghatározza, befolyásolja minden rádió
lelkiségét is. Továbbá nagyon ki van
hangsúlyozva az önkéntesek szerepe a
promóciós közreműködéssel, a fiatalok
megszólítása és bevonása a rádió életébe. Szó esett arról is, hogy tanácsos
bemenni az iskolákba, felkeresni öregotthonokat, megcélozni a börtönöket,
kapcsolatot tartani a családokkal. A
legfontosabb, hogy minél több élő műsor készüljön. Erre hívjuk meg a kedves
hallgatóinkat, önkénteseinket, adakozóinkat, hogy továbbra is a Szűzanya
segítségét kérve, a fentiekben felsorolt
alapelveket követve, együtt tudjunk
munkálkodni Isten szőlőskertjében,
szeretetben és egyetértésben.

A világméretű konferencia résztvevői
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Jó volt találkozni
Isten társas lénynek teremtette az embert, ami azt jelenti, hogy szüksége van más
emberek társaságára és az együtt megélt
érzésekre, melyek éltetik és erőt adnak a
mindennapok megpróbáltatásai közepette.
Egyszóval úgy is fogalmazhatnánk, hogy a
találkozás lételeme az embernek. Egy régi
történet tanulságaként sokszor találkozhatunk azzal a megfogalmazással, hogy csak
akkor tudnunk igazán értékelni valamit, ha
már nem birtokolhatjuk. Egy prédikáció alkalmával hallottam, hogy minden találkozásnak elsődleges szempontja kellene legyen
egymás bátorítása, biztatása, megerősítése,
hogy a másik ember érezze támogatásunkat,
segítségünket és azt, hogy számíthat ránk.
A 2021-es esztendő első önkéntes találkozójára júniusig kellett várnunk, aminek az
értékét mi sem bizonyíthatja jobban, mint
önkénteseink bőséges részvétele és pozitív
visszajelzéseik.
Az idei év első önkéntes találkozójára Kézdivásárhelyen került sor a Boldog
Özséb Plébánia hittantermében, ahol több
háromszéki önkéntesünkkel is lehetőségem
volt nem csupán találkozni, hanem megismerkedni is. Ezt követően Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király Plébániatemplom
egyik termében összegyűlt önkénteseinkkel
találkozhattam egy igen tartalmas és kötetlen együttlét erejéig.

Gyergyószentmiklós

Leglátogatottabbnak a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Plébánia hittantermében tartott találkozó bizonyult számomra, bár azt is meg kell jegyeznem,
hogy a gyergyói medencében több olyan
település van, ahol önkénteseink száma
akár a tíz főt is meghaladja.
Székelyudvarhelyen a Szent Pió Lelkigyakorlatos Ház udvarán megtartott önkéntes találkozó alkalmával is ért meglepetés, hiszen a környékről érkező már-már
ismerősnek tűnő arcok mellé Oroszhegyről
öt új önkéntes vonásai is társultak.
Igazán nagy változást az önkéntes találkozón való részvétel tekintetében Csíksomlyón tapasztaltam. Míg előző alkalmakkor bőven elfértünk a stúdió előtti kis
téren és padokon, ez alkalommal a Ferences Rendház udvarán lévő fedett terasz adta
nagyobb hely lehetőségét használhattuk ki,
ahol mindenki számára jutott ülőhely is.
A már jól megszokott módon, Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János Plébánia közösségi termében gyűltünk össze
találkozásra a helyi és távolabbról érkező
önkéntesekkel, akik szolgálatuk hasznos
tapasztalatait és tanulságos élethelyzeteiket
osztották meg, amelyekből mindannyian
meríthettünk és a mindennapokra magunkkal is vihettünk.

Csíksomlyó

Végül, de nem utolsósorban a júniusi önkéntes találkozók sora a Szentegyházasfalvi Szent András Plébánia hittantermében
zárult, ahol a kápolnási, lövétei és szentegyházi önkénteseinkkel lehettünk együtt,
ami egy új helyszínnek számít az önkéntes
találkozók sorában és jó volt megtapasztalni, hogy azok is eljöttek és részt vettek, akik
máskor sem a székelyudvarhelyi, sem pedig a
csíksomlyói találkozóra nem tudtak eljutni.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki a
plébános atyáknak, akik megkeresésünket
szívesen fogadták és találkozóink megszervezéséhez termet biztosítottak számunkra,
a Jóisten bőséges áldása kísérje életüket és
szolgálatukat az Úr szőlőjében.
Mind a hét önkéntes találkozó egyedinek számít, egyedi emberekkel, egyedi
élethelyzetekkel és egyedi tapasztalatokkal.
Jó volt beszélgetni és találkozni, ugyanakkor a nehézségekre és adandó problémákra
közös megoldásokat keresni és javaslatokat tenni egymásnak, ami épülésünkre és
fejlődésünkre szolgál. Örültem a sok vis�szajelzésnek, és hálával gondolok minden
önkéntesünk munkájára, fáradozására és
szolgálatára, hiszen mégiscsak egy közös
cél vezérel minannyiunkat: a Mária Rádió küldetésének minél több emberrel való
megismertetése. Ehhez a misszióhoz kivánok minden önkéntesünk számára erőt, jó
egészséget és sok kegyelmet.
Fülöp Loránd
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Ott folytatjuk a találkozókat, ahol abbahagytuk ...
Hosszú idő óta először zöldült ki az ország térképe, nemcsak a tavasz beköszöntésének okán. Istennek hála, a járványhelyzet
is sokkal kedvezőbben alakult. Ennek köszönhetően tudtunk ismét önkéntes-találkozókat tartani gyakorlatilag mindenütt,
ahol szoktunk. Az első ezek közül Nagyváradon zajlott, május 26-án, szerdán. Az
érdeklődés a megszokottnál nagyobb volt.
Nem is csoda, hogy ki voltak éhezve az
önkéntesek a találkozásra, hiszen erre másfél évvel ezelőtt kerülhetett sor legutóbb
Nagyváradon. Nemcsak a munkatársak,
hanem az önkéntesek is elmondhatták
mindazt, amit akartak. Nagyon jó volt a
hangulat. Szentmisénk is volt 18.00 órától,
amelyet a rádióért ajánlottunk fel mindannyiunk nevében. Annyira jó volt együtt
lenni, hogy a végén nem is nagyon akartak
hazamenni! Örömmel nyugtázzuk, hogy
sokan a 20.00 órától kezdődő szentségimádásra is maradtak.
Május 28-án, pénteken Nagykárolyban, a Szent László Közösségi Házban
volt a következő önkéntes-találkozó 16.00
órától. Reggeltől végégjártam a környék üzleteit, ahol perselyünk van, és meglátogattam azokat az önkénteseket, akik jelezték,
hogy nem tudnak eljönni a találkozóra. Az
időpont így egy kicsit későinek bizonyult,
mert sokaknak nem lett volna mivel hazamenniük a környékbeli falvakba. Ezt legközelebb figyelembe vesszük majd. Ennek
ellenére, nagyon jó volt a hangulat, hiszen
itt is sokan vágytak a fizikai találkozásra, a
tiltások felfüggesztése után.
Május 29-én, szombaton, Szatmáron
tartottunk találkozót a stúdióban 10.00
órai kezdettel. Itt se bizonyult a legjobbnak
az időpont, mert sokan hétköznapokon járnak be Szatmárra a környékbeli falvakból,
ezért a szombati nap nem a legjobb. Leg-

közelebb megpróbálunk ezen is változtatni.
Hazafelé menet útbaejtettem a királydaróci, tasnádi, szalacsi, monospetri, micskei, szentjobbi és szalárdi önkénteseket is.

Nagyvárad Katalin-telepi templom

Találkozó a nagyváradi stúdióban
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Június 1-jén, kedden, Kolozsváron találkoztunk az önkéntesekkel a Szent Mihály
Római Katolikus Nőszövetség dísztermében. Itt is találkozásra kiéhezett önkénteseket találtunk, akik bőségesen hozzászóltak a
rádió ügyeihez. Igazi pezsgő hangulatú találkozó volt. Útközben megálltam Fugyivásárhelyen, Fugyiban, Kőröskisjenőn,
Telegden, Élesden, Jegenyén és Magyarfenesen.
Június 5-én, szombaton, Érmihályfalván volt találkozó az önkéntesekkel 15. 00
órától. Aznap ellátogattam még Biharra,
Kügyre, Papamásiba, Biharfélegyházára, Vajdára, Kágyára, Csokajra, Székelyhídra, Adonyba, Érkeserűbe, Értarcsára
és Érkörtvélyesre is perselyeket bontani és
önkéntesekkel találkozni.
Június 6-án, vasárnap Nagyváradon, a
Szent Katalin Telepi Római Katolikus Plébániatemplomban tartottunk egy nagyobb
szabású akciót. Ezt igazából márciusra terveztük, amikor egyhetes közvetítés volt a
templomból, de azt az akkori járványhelyzetre való tekintettel elhalasztottuk.
Mindhárom vasárnapi szentmise végén
beszéltünk a rádióról, főleg arról, hogy önkéntesekre van szükségünk. Egyik misére
két kolléganőm: Vidican Lokodi Tünde
és Kovács Katalin is eljöttek családjukkal
együtt, és ők is beszéltek műsorainkról.
Egy másik szentmisén pedig Dallos Ágnes önkéntesünk tett tanúságot arról, hogy
idősként is érdemes önkéntességet vállalni,
mert ha lassabban is, de mindent meg lehet
tanulni – még a technikai dolgokat is. A
templom udvarán felállított asztalnál Má-

ria Rádiós tárgyakhoz lehetett hozzájutni,
és beszélgetésre is volt lehetőség. Sajnos
aznap nem jelentkezett senki önkéntesnek,
de reméljük, hogy a jövőben erre még sor
kerülhet. Köszönjük szépen a plébánián
szolgáló lazarista szerzetes atyáknak a nyitottságot és a támogatást.
Június 12-én, szombaton Aradon volt
11.00 órától önkéntes-találkozó, Temesváron pedig 16.30-tól. Ezeken a helyszíneken ritkábban, évente egyszer, vagy kétszer
szoktunk találkozót szervezni általában
olyankor, amikor közvetítés is van valahol a
környéken. Így volt ez most is. Temesváron
a Gyárvárosi Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomból volt egyhetes közvetítés.
13-án, vasárnap a magyar nyelvű szentmise
végén beszéltem a rádióról a jelenlevőknek,
illetve még előtte a Mosnica-i templomban
tettem ugyanezt. Örömmel láttam, hogy
vannak ott hallgatóink, és Istennek hála,
önkéntes is jelenetkeztett mindkét helyen.
Pedig ezen a környéken többnyire csak az
internetes hallgatási lehetőség áll rendelkezésre. Köszönet az ott szolgáló papoknak is
a nyitottságért és a vendégszeretetükért is.
Útközben megálltam a szalontai önkéntesnél és a kisjenői, illetve az Arad Gáj-i
plébános atyáknál, akikkel jövőbeli szentmise-közvetítésről is beszéltünk. Hazafelé
jövet Csernakeresztúrra is beszereltem a
mobil stúdiót, illetve egy hét múlva le is
szereltem mindkettőt. Közben az újszentesi, dévai, csernakeresztúri és a vajdahunyadi önkéntesekkel is sikerült találkozni.
A csernakeresztúri plébános atyának külön
köszönet azért, hogy megmutatta a környék néhány nevezetességét.
Július 4-én, vasárnap Várad Szőllősön
lesz szerelés a közvetítéshez, illetve promóció a szentmise végén.
Szilágyi László, promóciós ügyvezető

Temesvár-Gyárvárosi templom
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Örömmel fordulok feléd!
Kéthetente, hétfő este, élő adásban jelentkezik az erdélyi Schönstatt Családmozgalom műsora, az „Örömmel fordulok
feléd”, Kovács László és Katalin szerkesztésében és vezetésével.
Sokan kérdezhetnék, hogy mi fán terem
a Schönstatt lelkiségi mozgalom? Schönstatt egy lelki út, amelyen járva személyes
kapcsolatba kerülünk Istennel: megéljük
közelségét, és felfedezzük jelenlétét életünk
eseményei mögött. Ez egy viszonylag kései
alapítású mozgalom. Joseph Kentenich atya
hívta életre 1914-ben Németországban. Újszerűsége és gyakorlatias látásmódja gyorsan népszerűvé tette és hamar elterjedt az
egész világon. Több ága van: vannak férfi
és női szerzeteseink, ifjúsági mozgalmaink,
egyedülállók és házasok mozgalma. Három
fő ismérv jellemzi: erős küldetéstudat, a
Gondviselésbe vetett gyakorlati hit és az erős
Szűzanya-tisztelet. Az alapító atya azt mondta: „Ha az Üdvözítő Márián keresztül jött a
világra, akkor nekünk is a Szűzanya által kell
az Atyához találni. Mária Istenhez, Jézushoz
vezet minket, a család dolgaiban gazdag tapasztalattal rendelkezik. Ezért kérjük Őt, jöjjön otthonunkba, vezessen minket.”
A mozgalmunk tagjai otthonaikban háziszentélyt alakítanak ki, ahol imádkoznak,
Isten elé teszik örömeiket, kudarcaikat és
erőt merítenek a mindennapokhoz. Felajánlják nehézségeiket családjukért és a többi
emberért. A háziszentélyekben a Háromszor
Csodálatos Anya képe látható.
Miután sikerült mélyebben megismernünk a Schönstatti mozgalmat, volt alkalmunk részt venni ennek – házaspárok
számára kialakított – képzésén, a Családakadámián. Túl azon, hogy ez új lendületet
adott házastársi kapcsolatunknak, arra sarkallt minket, hogy a Mozgalomban megismert értékeket próbáljuk meg minnél
szélesebb körben elérhetővé tenni a környezetünkben élő emberek számára.
Társadalmunk tagjai nagyrészt családba
születnek, és ott nevelkednek. Személyiségünk a családban alakul ki, gazdagítjuk és
építjük, vagy pedig ellenkezőleg: romboljuk
a társadalmat. Tesszük ezt a bennünket ért
hatásoktól függően. Tény azonban, hogy a
mai társadalomban sok támadás éri a csalá-

dot, sokféleképpen próbálják bomlasztani,
ezért úgy gondoltuk, hogy próbáljunk megteremteni valamit, ami építi, erősíti ezt.
Ennek a törekvésnek megvalósításában
nagy segítségünkre voltak barátaink, Uzsaly
Zoltán és Uzsalyné Pécsi Rita, akiknek segítségével ,,Egy mázsa szén vagy egy marék gyémánt” címmel, egy előadássorozatot
indítottunk házaspároknak, 2017 őszén,
Nagyváradon.
Sajnos, a járvány ezt az előadássorozatot
sem kímélte, hirtelen lehetetlenné vált a találkozás. Ekkor a Szűzanya kinyitott egy új
ajtót: mert lehetőséget kaptunk egy házaspároknak szóló műsor szerkesztésére, illetve
készítésére a Mária Rádióban.
Műsorunk célja kihangsúlyozni, hogy
a jövő generációk életének szilárd alapja a
szülők harmonikus kapcsolata. A családban
tanuljuk meg az igazi kötődést a személyekhez, dolgokhoz; itt tudjuk jól feldolgozni a
nehézségeket; megérteni és elfogadni a másikat; elmélyíteni és kisugározni az örömet.
„Az örömteli alapbeállítottság jelenti a kulcsot
az emberek szívéhez...” – mondja Kentenich
atya. „Egy ilyen embernek, házaspárnak a
zsebében van a szívek kulcsa. Egy ilyen ember
olyan mint egy élő varázspálca, aki mások lelkében, mély, titokzatos (öröm)forrást fakaszt
nemcsak a lényével, hanem a szava által is, a
beszéde és a cselekedeti által.”
A mai rohanó és sokszor személytelen világban fontos, hogy a házasság és a család
egyre inkább összeforrjon. Sokan szeretnék ezt, de annál kevesebben tudják, hogy

ezt tanulni is lehet. A műsorban elhangzó
elmélkedések legtöbbje a Mozgalom kincsestárából származik. Házaspárok írták
házaspároknak, ezért az előadások és témák, amelyeket elhozunk a hallgatóknak
nem szárazak, nem személytelenek, mert az
életből ihletődtek. Sokszor hallottuk, hogy
a sikeres élet titka a jó házasság, illetve azt,
hogy „a harmónia nem öntermő fán nő”. A
műsor igyekszik technikákat, ötleteket adni,
amelyek a mindennapi életünket segíthetik,
és a harmónia felé vezethetnek bennünket.
Hiteles információkat közvetítenek, támogató légkört biztosítanak, és ha gyakorolni
kezdjük, akkor érezzük, hogy a változás, a
fejlődés nekünk is sikerülhet.
Beszéltünk már az önnevelés fontosságáról, erős családokról és gyerekekről, a hétköznapok megszenteléséről, fáradtságról, pihenésről, újrakezdésről. Közösen felfedeztük
milyenek is a jövő apostolai, valamint témáinkkal bekapcsolódtunk az egyházi és világi
ünnepeinkbe is.
Minden műsorban elmondjuk, hogy
legfontosabb célkitűzésünk a rendszeres
házastársi beszélgetés meghonosítása. Törekednünk kell a nyitott, őszinte beszélgetésekre, szeretnénk elmondani, hogy minőségi
időt kell szánnunk kapcsolatunk ápolására,
olyan együttléteket kell kialakítanunk, amikor csak MI vagyunk a fontosak.
Műsorunk közös gondolkodásra hívja a
házaspárokat, jegyeseket, a házasság fontos
értékeiről, kérdéseiről, mérföldköveiről.
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Ke d d

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
Összetartozunk?!*/ Kovász*
Útravaló
Szentek gondolatai
Hitigazságok szívnek és
léleknek*/ CSIFF*/ FIF*/
Fogom a kezed*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Papi emlékek*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai*
Zsolozsma-reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Székelyudvarhelyről
Rózsafüzér
Katekézis Tibor atyával
Gyógyír/ Megújulni
rózsafüzéreink által
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 / József,
az Atya árnyékában
Igéző*
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

00:00
00:05
00:55
01:00
01:40
01:55
02:00
02:30
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
20:30
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
Az alagút vége*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Csíksomlyóról
Rózsafüzér
Jelenünk és jövőnk
Egészséges lelki élet?! /
Nőként az Egyház szolgálatában
József, az ács
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*
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája
Úrangyala
Kiutak a szenvedélybetegségekből/
Szent Mónika nyomában/
Segítség-gyászolok!
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

Sz e r da
00:00
00:05
00:55
01:00
01:40
01:55
02:00
02:45
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
11:30
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* /
József, az Atya árnyékában*
Pápai Angelus*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Szerzetes lelkiségek*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Sepsiszentgyörgyről
Rózsafüzér
A pápaság története/
Lázár, kelj fel!
Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
Az alagút vége
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Cserkészélet/
Medjugorjei fesztivál
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Nagyváradról
Irgalmasság rózsafüzére
Tárgyaljuk meg
Igéző*
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!/ Apa vagyok!
Zsolozsma – Kompletórium
A család hangja*/ Fészekmeleg*
Jelenünk és jövőnk*
A Vatikáni Rádió műsora

C s ü tö r tö k
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
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
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*
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
Úrangyala
Ő tette szent palástját vállaimra
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*
Egy csónakban evezünk
A Vatikáni Rádió műsora
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Péntek
00:00
00:05
00:55
01:00
01:40
01:55
02:00
02:30
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

Szo m b at

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
Jézus cselekszik*
Az Oltáriszentség csodái*/
A szentáldozás – életforrás*
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
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*
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
Papi emlékek
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
CSIFF/ FIF/ Fogom a kezed/
Hitigazságok szívnek és léleknek
Zsolozsma - Kompletórium
Virrasztás az Úrral!
(elsőpénteken)
Férfihangok*/ Sir hasirim*
A Vatikáni Rádió műsora

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
06:30
07:00
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
16:40
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*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Élő vízforrás/Lélekápolás*
Szövetség az életért*
Napindító
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 /
A Szűzanya előképei
az Ószövetségben
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

Vasár n ap
00:00
00:05
00:55
01:00
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
07:35
08:35
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*
Kiútak a szenvedélybetegségekből*/
Szent Mónika nyomában*/
Segítség-gyászolok!*
Szentek gondolatai
Gyógyír*/
Megújulni rózsafüzéreink által*
Miatyánk*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Mária iskolájában*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Hallgassuk az Örömhírt!*
A Lélek ajándékai*
Úrangyala
Jézus él – tanúságtételek*
Műsorismertető
Lélekhangoló/Napindító
Veled megyek - lelki olvasmány
Vasárnapi Örömhír*
Az édesanyák védelmében
Az Oltáriszentség csodái/
A szentáldozás – életforrás
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*/
Cserkészélet*
16:00 Református félóra*
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
19:00 Úrangyala
19:05 Meseház
19:25 Műsorismertető
19:30 Zsolozsma – Esti dicséret
20:00 Családépítő / Emberfaragó
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Gyógyító lelkigyakorlat/
Hogy megismerjenek Téged
22:00 Zsolozsma - Kompletórium
22:10 Pro Vita Hominis*
22:40 Zenés, verses összeállítás/
Éjszakai virrasztás
elmélkedése*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

◆ A Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük.

Felhívjuk a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatóink figyelmét, hogy május első vasárnapjától november első vasárnapjáig a magyar nyelvű adást 0 órától 15 óráig sugározzuk!

◆A
 *-gal jelölt műsorok ismétlések.
◆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.

◆ 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:
» LÁZÁRFALVA

» SZATMÁRNÉMETI – KÁLVÁRIA TEMPLOM

Főesperesség:

Alcsíki főesperesi kerület

Főesperesség:

Építési év:

1883

Építési év:

1908

Titulus:

Oltáriszentség

Titulus:

Jézus Szent Szíve

Szatmári esperesi kerület

Örökös szentségimádási nap: Május 2.

Örökös szentségimádási nap: –

Plébános:

Plébános:

Ifj. Tamás József

Orbán Mihály

» TEMESVÁR – GYÁRVÁROS

» CSERNAKERESZTÚR

Főesperesség:

Temesvári esperesi kerület

Főesperesség:

Hunyadi főesperesi kerület

Építési év:

1896–1901

Építési év:

1914–1916

Titulus:

magyarok Nagyasszonya

Örökös szentségimádási nap: Plébános:

Dumitru Daniel

Szent Kereszt
felmagasztalása
Örökös szentségimádási nap: Július 20.
Titulus:

Plébános:

» SZÉKELYSZENTTAMÁS
Főesperesség:

Székelyudvarhelyi
főesperesi kerület

Építési év:

1820–1821

Titulus:

Szent Tamás apostol

Tóth János

» CSÍKCSICSÓ
Főesperesség:

Főesperesség:

Gyergyói főesperesi kerület

Építési év:

1908–1913

Titulus:

Jézus Szent Szíve

Örökös szentségimádási nap: Október 20.
Plébános:

Ft. Baróti László-Sándor

Páduai szent Antal

Plébános:

Ifj. László István

» GYERGYÓDITRÓ

1839

Titulus:

Örökös szentségimádási nap: Április 26.

Örökös szentségimádási nap: Március 10.
Plébános:

Felcsíki esperesi kerület

Építési év:

László Rezső

» MÁRÉFALVA
Főesperesség:

Székelyudvarhelyi
főesperesi kerület

Építési év:

1763–1772

Titulus:

Szent Imre herceg

Örökös szentségimádási nap: Március 21.
Plébános:

Sebestyén Ágoston

GYER EKSAROK • GYER EKSAROK • GYER EKSAROK • GYER EKSAROK • GYER EKSAROK •
Isten megteremtette a mennyet és a földet, világosságot
adott, vizet, égitesteket. Élőlényekkel népesítette be a vizeket, a levegőt és a szárazföldet. Végül saját képmására megformálta az embert a föld porából, ahol Istennel való közelségben élt – ezt olvastátok az újság előző számában. Most
folytatjuk a teremtés történetet.
Olvassátok el a Teremtés könyvének 2 és 3 fejezetét és megtudjátok mi történt ezután az Édenben!

Segít a 9-es oldalon lévő képsorozat is ebben!
Urunk segíts engedelmeskedni nekünk,
ne akarjunk másként cselekedni,
mint ahogyan Te azt eltervezted számunkra!
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Hol adta az Úristen az embernek az alábbi parancsot?
(A) kert minden fájáról szabadon ehetsz, (de a jó és a) rossz
tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon (a) napon,
amelyen eszel róla, halállal lakolsz. (Ter 2, 16-17)
Az Úr szavait (a zárójelesek kivételével) keresd
meg és húzd ki az ábrából! A szavak minden
irányban lehetnek, lele-jobbra balra és átlósan
is, és keresztezhetik is
egymást. A megmaradt
betűket olvasd össze.
Ez a válasz a kérdésre.
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Itt jártu n k

» DÉS

» NAGYVÁRAD – SZŐLŐS
Főesperesség:

Székesegyházi
főesperesség

Főesperesség:

Építési év:

1728–1732

Építési év:

Belső-szolnoki
főesperesi kerület
1453–1456

Titulus:

Szentháromság

Titulus:

Páduai Szent Antal

Örökös szentségimádási nap: Január III. vas.

Örökös szentségimádási nap: Augusztus 26.

Plébános:

Plébános:

Kruzslitz Imre

» SZÁSZFENES
Főesperesség:

» NYÁRÁDSELYE

Építési év:

Kolozs-dobokai
főesperesi kerület
XIII–XIV. század

Titulus:

Mindenszetnek

Főesperesség:

» ERDŐSZENTGYÖRGY
Székelyudvarhelyi
főesperesi kerület

Építési év:

1999–2004

Titulus:

Magyarok Nagyasszonya
Boldizsár Ferenc

Szent Mária-Magdolna
Lukács János

» ARAD – GÁJ

Főesperesség:

Plébános:

1722–1787

Titulus:
Plébános:

Szőcs Csaba

Örökös szentségimádási nap: Március 2.

Marosi Főesperesi kerület

Építési év:

Örökös szentségimádási nap: Január 19.

Örökös szentségimádási nap: December 13.
Plébános:

Sebestyén Antal

Főesperesség:

Aradi esperesi kerület

Építési év:

1856–1858

Titulus:

Boldog Gizella

Örökös szentségimádási nap: –
Plébános:

Sándor Tivadar

» ARAD – BELVÁROS
Főesperesség:

Aradi esperesi kerület

Építési év:

1902–1911

Titulus:

Páduai Szent Antal

Örökös szentségimádási nap: –
Plébános:

Blénesi Róbert

Hálás köszönet a
plébános atyáknak és
egyházközségeiknek!

GYER EKSAROK • GYER EKSAROK • GYER EKSAROK • GYER EKSAROK • GYER EKSAROK •

Összeállította: Farkas Szilvia Forrás: internet, biblikusrejtvenyek.hupont.hu, freebibleimages.org
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LELKI TÁPLÁLÉK

„MINDEN FORRÁSOM
BELŐLED FAKAD.”
( Zsolt 87,7 )

2019-ben

népes magyar zarándokcsoport utazott a
portugál Cova da Iria városába. A Jelenések kápolnájánál
szentmise keretében ünnepélyesen felajánlották a Szűzanyának a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szust, hogy az valóban népünk, nemzetünk, Európa és a
világ lelki megújulását szolgálja.

Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat,
Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,
Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!

Ó, Krisztus Anyja, halld meg kiáltásunk
hangját, melyben egész népünk és minden
ember szenvedése benne remeg! Nyilvánuljon
meg újra a világ történetében az Irgalmas
Szeretet hatalma! Állítsa meg a rosszat!
Formálja át a lelkiismereteket!
A te Szeplőtelen Szívedben ragyogjon
föl mindannyiunk számára a Remény
világossága és az Isten szeretetében való jövő
bizonyossága!
Magyarok Nagyasszonya, hazánk
védasszonya, könyörögj nemzetünkért!
Ámen.

Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk,
A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér,
Áldozat az Istenbárány, Krisztus teste a kenyér.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!
Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
A szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen.
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!
István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!
(Az 1938-as és a 2021-es Eukarisztikus Világkongresszus himnusza)
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Összeállította: Dallos Ágnes
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ön kéntesek

Tivadar Évának hivnak. Csokalyon születtem 1974. október 6-án. Most is itt élek és
itt is dolgozom. 26 éve vagyok férjnél és két
gyerek, egy fiú és egy lány édesanyja. A férjemmel családi vállalkozást üzemeltetünk,
amiben a gyerekek is besegítenek. Szeretem
a munkámat, és szeretem a falut ahol élek.
Soha nem jutott eszembe más településre vagy másik országba
költözni.
Már több mint tíz éve hallgatom a Mária Rádiót. Eleinte
csak egyes adásokat, most már egész nap. 2020 nagypéntek óta
vagyok önkéntese a Mária Rádiónak, amit megtiszteltetésként
élek meg. Nagyon sokat köszönhetek ennek a rádiónak, hiszen,
megtanított megismerni önmagamat, átformálta a gondolkodásmódomat, segített a hitemet elmélyíteni és a Szentlélek vezetése
által, ezt belevinni a mindennapokba. Megismertem egy szerető,
gondviselő, irgalmas Istent, akihez bármikor fordulhatok. Mikor
valamit nem értek, akkor vagy a lelki vezetőmhöz fordulok, vagy
a könyvek segítségével keresem meg a válaszokat.
Több időt szeretnék áldozni a valódi igazság megismerésére.
Folyamatosan tanulom a hallgatást, a meghallgatást és az alázatot. Nagyon sok, szép imádságot megtanultam és olyan énekeket,

Nagy Judit vagyok, 52 éves, Kézdivásárhelyen születtem. Esztelneken élek a férjemmel és két fiúnkkal.
Vallásos családban nőttem fel, sokszor megtapasztaltam Isten segítségét, de most a
vírus megjelenése óta kezdtem el mindennap rendszeresen hallgatni a Mária Rádiót. Addig is hallgattam alkalomadtán, de mivel nem szabadott
templomba járni, itt követtem a szentmiséket, rózsafüzéreket,
imákat.
Egyszer hallottam, hogy Mariathon gyűjtést indítottak és én is
adományozni szerettem volna, így kezdtem érdeklődni az önkéntesség iránt. Hajdú Mária előző önkéntes felajánlotta, hogy
vegyem át tőle ezt a szolgálatot. Akkor eldöntöttem, hogy szívesen felvállalom, mert úgy éreztem a Jóisten mindenkori segítségét valamivel viszonoznom kell. Megtiszteltetés számomra,
hogy egy ilyen nagy családhoz tartozhatok.
Amikor tehetem, mindig hallgatom a rádiót, mert úgy érzem,
ezáltal is szól hozzám az Úr és a Szentlélek által sok kérdésemre
választ kapok. Ezen kívül gyógyít, bátorít, tanít és erőt ad a
feladataim elvégzéséhez. Ezt mindenki megtapasztalhatja, aki
nyitott szívvel fogadja az Urat és meghallja az Ő hangját.
Ezúton szeretném megköszönni minden jóindulatú esztelneki
és kurtapataki ember adományát, amellyel a Mária Rádió fennmaradását támogatja, mert úgy gondolom, a Jóisten ott fordítja
vissza, ahol nem is gondoljuk.

amelyek lelki táplálékként hatnak rám a Mária Rádió közvetítésével. Azóta, rendszeresen próbálok áldozni és gyónni. Szeretem
hallgatni a tanúságtételeket, amikor a gyönge elesett ember és a
végtelen Isten találkozik. Isten kegyelméből, több zarándokútra
is eljutottam.
Számomra nagyon fontos a vasárnap és az ünnepnapok megszentelése. Természetesen az egész családom részt vesz ilyenkor a
szentmisén, sőt a férjem besegít a kántori szolgálatba is.
Nagyon szép és gazdag a görög – katolikus szentmise, ahol azt
érzem, hogy sokszor megáll az idő a szertartás alatt. Törekszem
mindenben meglátni az Isten tökéletes harmóniáját: a szentképekben, ikonokban, az oltáron megpihenő napsugárban, a kibontakozó természetben.
Őszintén ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa a Mária
Rádiót, mert nagyon fontos hogy mivel tápláljuk az elménket,
szívünket, gondolatainkat. Tekintetünk mindig az Úr Jézuson
legyen, beszéljünk többet Istenről és mindnyájunk édesanyáról,
Szűz Máriáról, aki kézen fogva minden embert, az ő Szent Fiához akar vezetni. A gondviselésnek hála, a munkahelyemen is, a
Mária Rádiót hallgatva, tanúságot tehetek Isten mellett.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!

KÖSZÖNJÜK!
Mint ismeretes, a Mária Rádió önkéntesek munkájára épül. Már több százra emelkedett azok száma, akik
örömmel és szeretettel válaszoltak arra a meghívásra,
hogy együtt dolgozzunk Isten országáért. Mindannyian
adottságaik, talentumaik és életük bemutatásával, önkéntes szolgálatukkal valójában arról tettek tanúságot, hogy
Krisztus él.
Hálás szívvel köszönjük, hogy ebben az évben is, fáradtságot nem ismerve, a Szűzanya rádiójának kezei és lábai
voltak. Köszönünk minden szentmise közvetítést, minden
újság kézbesítést, az adományok begyűjtését és elküldését,
a kapcsolattartást, minden műsor készítését, a támogatást
(legyen az akár lelki vagy anyagi jellegű), minden elhangzott fohászt és jó szót, minden percet, amit Isten ügyére fordítottak! Önök nélkül nem jutottunk volna idáig.
A jóságos Atya gazdagon fizesse mindannyiuk önzetlen
munkáját, szeretetét!!!
Ha bárki úgy gondolja, hogy szívesen lenne része e lelkes „csapatnak”, szívesen áldoz idejéből a rádió szolgálatáért, várjuk jelentkezését kölünböző stúdióinknál, akár
személyesen vagy telefonon keresztül. Bár sokan vagyunk,
de nem elegen.

CSATLAKOZZON ÖN IS!
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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

250.000
200.000

241.546

150.000
139.718

100.000

113.692

122.012

50.000

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.

0

Eutelsat 16A műhold, keleti 16 fok
május

június

11 262 MHz Horizontális polarizáció, Symbol Rate 30 000

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

