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Szeretettel szolgálni

J

ézus sokszor tesz csodát. Főleg a lelki sírjaink között, mert mindig azzal
foglalkozunk, ami elmúlt, ami halott.
Pedig tudjuk, hogy Jézus a gonosz lelkek fölött is uralkodik. Van-e annyi, akkora hit bennünk, hogy az elmúlt, meghalt életünket is rá merjük bízni? Mi
megismerhetjük csodáit és megkérhetjük
őt, hogy tegyen csodát bennünk: űzze ki
belőlünk a sötétséget. Akarom-e? Szeretném-e ezt az újjászületést? Teszek-e érte
valamit? Egyáltalán reménykedem-e valamiben vagy valakiben?
Annyiszor vagyunk irgalmatlanok,
erőszakosak, kegyetlenek embertársainkkal! Könnyen mondunk ítéletet mások
fölött, és főleg csupán szóbeszédek alapján. Jézus azonban szeretettel figyelmeztet
bennünket: „Legyetek irgalmasok, amint
a ti Atyátok is irgalmas. Ne ítélj, hogy meg

ne ítéljenek!” (Lk 6, 36) Igen, Jézus figyelmeztet, hogy gyakoroljam az irgalmas szeretetet, hiszen magam is Isten irgalmából
élek. Jézus tőlünk, Őt követőktől megbocsátást kér. Ez pedig hatalmas alázatot
kíván meg.
Tudod mi az alázatosság? Tudod, mit
takar ez a szó? Mert ma a világunkban a
rámenősség, a törtetés a lényeg és az elismert. Aki alázatos, azt lenézik. Csak a
szeretet tudja megalázni magát, tudja kiüresíteni önmagát. Egészen a halálig.
Tudok-e szeretettel szolgálni hivatásomban? El tudok-e szakadni a pozíciómból fakadó keretektől és csak egyszerűen
szolgálni? Vagy szeretnék népszerű lenni?
„A legnagyobb köztetek legyen a szolgátok! ...
Aki megalázza magát, azt felmagasztalják!”
(Mk 10, 44-45). Csak úgy adhatok jelentős szép dolgokat, ha az a magatartásfor-

ma van bennem, mint Jézus Krisztusban:
az alázatos, megbocsátó, irgalmas szeretet.
Ez pedig szolgálat. Erre van szüksége ma a
világnak. Kezdd el magadon! Jézus Krisztus még a halálával is szolgált.
Ha elfogadod Jézus szolgálatát, te magad is képes leszel önként mások szolgájává válni. Ne töltsd az idődet azzal,
hogy várod, hogy mások is azzá váljanak.
Kezdd el te magad! Most! Meglásd Atyád
messziről meglát, eléd megy, átölel. Magához ölel. Szeretetét nem pótolhatja semmi.
Ez a szeretet támaszt életre.
A nagyböjti időben hagyjuk el a fölösleges lelki kacatjainkat. Főleg azokat, melyek visszafele húznak. Kérjük Jézust szabadítson meg tőlük, mert csak a csendben
halljuk meg az Ő szavát. Engedd, hogy
Jézus megtisztítsa lelked templomát!
Karácson Tibor, műsorigazgató

EN
G
Y
IN

a Mária Rádió

ES

éves

AKTUÁLIS

éves

a Mária Rádió

Az év első szentmiséje

Stúdiónk kápolnája, a hely, ahol mindig megpihenhetünk

A hála hangjai
Szűzanyánk, a te rádiód a Mária Rádió! Egy csoda…
és ez a csoda arra ihlet minket, hogy minél jobbak legyünk: jobban szeressünk, reméljünk, újjászülessünk.
Hálás szívvel köszönöm ezt neked! Isten éltessen Erdélyi
Mária Rádió!
Tibor atya

Ismét eltelt egy év, közeledünk a Mária Rádió megalapításának évfordulójához. Visszatekintve az elmúlt évre,
évekre, első sorban hálát érzünk a szívünkben. Nem is
tudjuk eléggé megköszönni a Jóisten és a Szűzanya végtelen gondoskodását, azt, hogy soha nem feledkeznek
meg rólunk, a hallgatóinkról, önkénteseinkről.
Talán nekünk, munkatársaknak hétköznapinak tűnik
a rádió élete, de számos hallgató, betegágyhoz kötött,
magányos, börtönben lévő ember életét tudjuk szebbé,
reményteljesebbé tenni. Ez úton kérjük a Mindenható
Istent, hogy küldje el Szentlelkét azokra, akik tovább viszik a rádió ügyét, hogy egyre hatékonyabb munkások
lehessünk az Úr szőlőjében.
Boldog születésnapot Mária Rádió!
Majoros Gabriella
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Elsősorban hálámat fejezem ki az elmúlt évekért: azokért
a lelkekért, akik a Mária Rádió közbenjárása által vis�szataláltak a Jóistenhez, megerősödtek hitben, reményben
és szeretetben, azokért, akik szívügyüknek tartják ezt a
missziót és nem sajnálnak időt, fáradtságot, vagy anyagi
áldozatot vállalni érte. Adjon a Jóisten erőt és kitartást
mindannyiunknak, akiket erre a szolgálatra hívott –
munkatársak, önkéntesek, támogatók - hogy legyünk hű
szolgái és odaadással végezzük a ránk bízott feladatokat.
Isten éltessen Mária Rádió!
Vidican-Lokodi Tünde

Szeretett Rádiónk születésének ünnepén, azért adunk
hálát a Jó Istennek, mert a kisebb családunk mellé adott
egy nagycsaládot, amelynek erősen érezzük a szerető,
gondoskodó, imádkozó ölelését. A Rádió születésnapja,
ennek a nagy családnak az ünnepe is. Ezért kívánunk
minden hallgatónak, támogatónak, önkéntesnek és
munkatársnak még sok egészségben megért évfordulót!
Isten éltessen Mária Rádió!
Szeretettel és hálával,
Szatmári Ferenc és Teréz
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Munkatársak és

önkéntesek

Születésnap van és ilyenkor illik ajándékot adni, de hogyan tegyük ezt, amikor mi vagyunk a megajándékozottak? 16 évvel ezelőtt ajándékot kaptunk a Szűzanyától,
és nap mint nap ez az ajándék hitet varázsol a lelkünkbe, reményt ad a nehéz hétköznapokban, és a szeretetet
csodáját lopja be az otthonainkba. Isten éltessen kedves
rádiónk!
Kovács Katalin, koordinátor

Mint ahogy az édesapa kíséri gyermekét a felnőtté
válás útján, úgy kísérhettük mi, munkatársak, és
Önök kedves hallgatóink, olvasóink a Mária Rádió
növekedését! A kezdeti botladozó lépések ma már
biztosabbak. Megtörténik, hogy még most is elesünk, de újra felállunk, hiszen tudjuk, hogy a Szűzanya fogja kezünket és vezet bennünket mindennap az
ő Szent Fia felé!
Reménnyel és örömmel teli a szívünk, hogy ezt a
hosszú utat együtt tehettük meg. Kérjük a Mennyei
Atya kegyelmét, hogy egymást segítve és bátorítva
haladjunk tovább. Köszönjük önkénteseink, hallgatóink munkáját és imáját. Adja Isten, hogy ezután is
fénysugár lehessünk egymás lelkének.
Isten éltessen Mária Rádió!
Majoros Attila

Boldog
születésnapot!

Promóció
December 4-én Aradon tartottunk találkozót az önkéntesekkel. Vasárnap december 5-én pedig Simonyifalván voltam
szentmisén, amelynek a végén beszéltem a
rádióról. Már elő volt egy kicsit készítve a
talaj, mert egy önkéntesünk küldött oda
többször újságokat. Ezért már könnyebb
dolgom volt. Önkéntesnek is jelentkezett
valaki. Az emberek nagyon barátságosok voltak. Ebben az évben lesz is onnan
közvetítés, és ez nagyszerű, hiszen onnan
még soha nem volt. Ezt követően Köröskisjenőben is beszéltem a szentmise végén.
Ott már voltam néhány évvel ezelőtt. Úgy
tűnik, hogy a dolgok ott már jól működnek. A többi filiába majd ebben az évben
igyekszem eljutni.
December 9-én Kolozsváron volt találkozó. Köszönjük Kovács Árpád atyának
az elmélkedést. December 10-én Nagykárolyban, 11-én pedig Szatmáron és Érmihályfalván tartottunk önkéntes találkozót.

Resicabánya
Kisjenő

Január 1-én Resicabányára utaztam beszerelni
a mobil-stúdiót. Szerelés közben és utána jót
beszélgettem a plébános atyával és a kántori
szolgálatot ellátó zongoraművésszel. Később a
másik egyházközség plébánosa is átjött, és beszélgettünk egy esetleges közvetítés lehetőségéről. Úgy néz ki, hogy sikerül, pedig mindkét
esetben komoly áldozatokat kíván, ugyanis a
városban nagyon kevés magyar él.
A katolikusok nagy többsége román anyanyelvű, és általában csak vasárnap van magyar
nyelvű szentmise.
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A több mint egy éve odakerült székely
származású plébános vezette be, hogy hetente egyszer hétköznap is legyen magyar
mise. Nagy öröm ez a Mária Rádió számára, hisz egyik templomból se volt még soha
közvetítés. Január 2-án, vasárnap a Szentháromság Templomban a magyar mise
előtt orgonakísérettel énekelték a hívekkel
a reggeli dicséretet, ami külön élmény volt.
A szentmise végén beszéltem a rádióról.
Találtam is néhány hallgatót, akik zömükben kárásztelki származásúak, ezért volt

számukra ismert a rádió. Komoly meglepetés volt számomra, hogy szinte senki nem
ment haza a mise után. A templom előtt
készítettünk néhány csoportképet, és beszélgettünk a rádióról. Mindenki nagyon
kedves volt, és remélhetően ezután többen
fognak hallgatni minket. Utána még elértem az újszentesi magyar mise végére, ahol
szintén beszélhettem a rádióról. Itt már
jól működnek a dolgok, hiszen többnyire
minden évben közvetítünk onnan szentmiséket.

Újszentes

Szilágyi László

Nagy érdeklődés övezte a 2021-es esztendő decemberében hét helyszínen megtartott önkéntes találkozóinkat. Kádár Viktor szabad éves kispap adventi gondolataival szívükben megerősödve folytathatták a karácsonyra való lelki készületet önkénteseink és
mindazok, akik részt vettek ezeken az alkalmakon.

Gyergyószentmiklós

Sepsiszentgyörgy

Marosvásárhely

Kézdivásárhelyen soha nem látott mértékben vettek részt önkénteseink a találkozón.

Székelyudvarhelyen a Szent Pió Lelkigyakorlatos Ház termében is sokan várták a találkozást.

Új év, új lehetőség a jobbá válásra, új lendület, új kezdet, most mégis, egy kicsit visszapillantva a tavalyi évre, hálával fordulok önkénteseink, támogatóink és mindazok felé, akik bármilyen formában segítik a Mária Rádió életét: a Jóisten bőséges áldása kísérje életüket
2022-ben is!
Fülöp Loránd
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A hit görögkatolikus szemmel
Pallai Béla vagyok, görögkatolikus áldozópap Nagypeleskén. Papi családban születettem 1974-ben. A teológiát Nyíregyházán, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán végeztem. 2001-ben szenteltek pappá Szinérváralján. Licenciátusi diplomát 2010-ben Nyíregyházán, a Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán szereztem. Jelenleg doktorandusz hallgató
vagyok, és két gyermek édesapja.

Tagja vagyok az Egyházmegyei Liturgikus Bizottságnak. 10 éve fedezetem fel a
templom padlásán egy 1700-ból származó Istenszülő ikont, amit restauráltattam,
és annak kicsinyített másolatát 2020-ban
ajándékként nyújthattam át Ferenc pápának. Az eredeti ikon részt vett az 52. Budapesti Eucharisztikus kongresszus Orcád
címet viselő kiállításon is. 20 éve vezetem
a nagypeleskei görögkatolikus közösséget, ahol a település műemlék templomának restaurálási munkálatait vezényeltem
le az elmúlt években. A templom mellett
faluház stílusú, Peleskei Emléktér néven
alakítottunk ki mini-múzeumot, ami három témában mutatja be a falu történetét
– Petőfi személye, a Peleskei Nótárius, valamint Terdik János, a falu híres kántora.
A Mária Rádió „A hit görögkatolikus
szemmel” című görögkatolikus félórájában a romániai magyar görögkatolikusok életét mutatom be, a kezdetektől
napjainkig, helyünket a történelemben,
gyökereinket, múltunkat, jelenünket.
A kéthetente műsorra kerülő adásban a
rádióhallgatók értesülhetnek a görögkatolikus identitásról, hagyományról, szertartásról, liturgikus szokásokról, sajátosságokról, az Erdély és Partium területén
élő magyar görögkatolikusok mindennapjairól, ünnepeikről. Felcsendülnek
görögkatolikus dallamok, bemutatásra
kerülnek ikonok, templomok, művészeti
kincsek, műemlékek.
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A béke rózsafüzére
Szinódus Erdélyben
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
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 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/ Nagyböjti percek**
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*/ Nagyböjti percek**
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája*
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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m usorszerkezet

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
22:10
22:20
22:30
23:00
23:40

Szo m b at

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
Jézus cselekszik*
A szentáldozás – életforrás*/
Zenés, verses összeállítás
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/ Nagyböjti percek**
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*/ Nagyböjti percek**
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/ Fogom a kezed/
Hitigazságok szívnek és léleknek
Virrasztás az Úrral!
(elsőpénteken)
Zsolozsma – Kompletórium
A hit görögkatolikus szemmel/
Hétköznapok Isten tenyerén
Férfihangok*/
Gondolatok fiataloknak*
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
08:55
09:00
09:20
10:00
10:45
11:00
11:30
12:00
12:15
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*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Élő vízforrás/Lélekápolás*
Szövetség az életért*
Napindító
Szentmise
A hét plébániája
Nagyböjti percek**
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Iránytű
Vasárnap-ajánló
Dalfakasztó/
Táncokból szőtt történelemóra
Napra-forgó
Pápai Angelus
Zsolozsma
- Napközi imaóra
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
Nagyböjti percek**
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
Gondolatok fiataloknak /
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
08:45
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*
Szent Mónika nyomában*/
Kiútak a szenvedélybetegségekből*/
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
Nagyböjti percek**
Veled megyek - lelki olvasmány
Vasárnapi Örömhír*
Az édesanyák védelmében
A szentáldozás – életforrás/
Engedjétek Hozzám a
gyermekeket
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája
Apja fia / Gyöngyszemek
Az igazság szabaddá tesz
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása

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

Irgalmasság rózsafüzére
A vallás története*
Nagyböjti percek**
Református félóra*
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
Úrangyala
Meseház
Műsorismertető
Zsolozsma – Esti dicséret
Családépítő / Emberfaragó
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Erőleves a léleknek/
Hogy megismerjenek Téged
Zsolozsma - Kompletórium
Pro Vita Hominis*
Zenés, verses összeállítás/
Éjszakai virrasztás e
lmélkedése*
A Vatikáni Rádió műsora

◆ A Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük.

Felhívjuk a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatóink figyelmét, hogy november első vasárnapjától május első vasárnapjáig a magyar nyelvű adást 15 órától 24 óráig sugározzuk!

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

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

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

◆ Minden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot 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:

» SZATMÁRNÉMETI – ZÁRDA TEMPLOM

» FARKASLAKA

» MICSKE

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Szűz Mária Szeplőtelen
Fogantatása

Nepomuki Szent János

» KAPLONY
Jézus Szíve

Titulus:

Szent József

Plébános: Lackó Vilmos

Plébános: Mihály Balázs

Plébános: Tímár Sándor

» KAPLONY

» NAGYVÁRAD

» MAROSVÁSÁRHELY

» ÚJSZENTES

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Plébános: Hankovszky Ferenc

Páduai Szent Antal

Nagyboldogasszony

Szent Család

Szűz Mária, Rózsafüzér
Királynője

Plébános: Tímár Sándor

Plébános: Fodor József

Plébános: Szénégető István-Barnabás

» HARGITAFÜRDŐ

» RESICABÁNYA

» CSÍKDELNE

» CSIKPÁLFALVA

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Szent István király

Plébános: Bátor Botond

Plébános: Puskás Attila

» SEPSISZENTGYÖRGY

» KISBÁCS

Titulus:

Titulus:

Szent József

Plébános: Ilyés Zsolt

8

Szentháromság

Oltáriszentség

Plébános: Csíki Szabolcs

Plébános: Máthé Lajos

Szent Pál apostol
megtérése

Plébános: Csíki Szabolcs

Hálás köszönet a
plébános atyáknak és
egyházközségeiknek!
Szent Péter és Pál apostolok

Plébános: Kovács Árpád
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Olvassátok el a Teremtés könyvének 6 és 7 fejezetét és megtudhatjátok, hogy mi történt
Káin és Sét (Ádám, Éva harmadik gyereke) egyik utódjával, Noéval. Mit épített Noé?

Olvassátok el a Ter 6,13–22-t a vízözön előzményeiről és
válaszoljatok a következő kérdésekre:

„Vigyél be a bárkába minden élőlényből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt.”
Ter 6,19

Milyen fából építette Noé a bárkát? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hány emelete volt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mivel vonta be a bárkát kívül-belül és miért? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melyek a bárka méretei mértékváltással? (1 könyök=kb. 45 cm)
....................................................................................................................

Hol helyezte el az ajtót, ablakot? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi adott biztonságot a bárkának? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elkészült a bárka, bemehetnek már az állatok is! Mindenből kettő. Számolj csak
utána! A képen látható állatok mind bemehetnek? Vezesd őket a bárkához. Rajzold
tovább a mozgásukat ábrázoló vonalakat!

Fejezd be az alábbi rajzot és színezd ki!

Noé igaz ember volt, ez azt jelenti, hogy Isten akarata szerint
élt. Ehhez hozzátartozik a helyes döntés az élet hétköznapi dolgaiban is. Most neked is döntened kell, hogy az alábbi állítások
igazak vagy hamisak:

„Csak Noé maradt életben és azok, akik vele voltak a bárkában.”

Ter 7,23

Ádámnak és Évának nem voltak gyermekei.
Noé nem volt istenfélő.
Isten szövetségre lépett Noéval.
Az özönvíz az emberiség végét jelentette.

Urunk segíts engedelmeskedni nekünk,
ne akarjunk másként cselekedni,
mint ahogyan Te azt eltervezted számunkra!

Összeállította: Farkas Szilvia Forrás: www.freebibleimages.org, Evert Kuijt: 365 bibliai történet
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LELKI TÁPLÁLÉK
FEBRUÁR 11.

A Betegek Világnapja
„Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36)

Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1992-től február 11-e a
Betegek Világnapja.
1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett
14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. E helyen 1864-ben templomot
építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. Lourdes-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások
száma is több ezerre tehető.
A Betegek 30. Világnapjára írt pápai üzenet címe: „Legyetek
hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.” Arra buzdítja az
egészségügyi dolgozókat, hogy szeretettel álljanak a szenvedők
mellé. Gyógyítsák és vigasztalják őket, mert a személy mindig
fontosabb magánál a betegségnél.”

„Tartsatok bűnbánatot és
higgyetek az evangéliumban!”
A nagyböjt, a húsvétra felkészítő negyvennapos előkészületi időszak
hamvazószerdán veszi kezdetét. A keresztények ebben a bűnbánati
időszakban hitük elmélyítésével, kiengesztelődéssel és böjttel készülnek húsvét ünnepére, Jézus Krisztus halálára és feltámadására.

Szentatya imája a Szűzanyához
„Ó Mária, te az üdvösség és a remény jeleként
ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, aki
a betegek egészsége vagy, aki a keresztnél azonosultál Jézus fájdalmával, szilárd maradva a
hitben. Te tudod, hogy mire van szükségünk
és biztosak vagyunk benne, hogy megadod nekünk,hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a megpróbáltatás
mostani pillanata után. Isteni Szeretet Anyja segíts, hogy alkalmazkodjunk az Atya akaratához
és azt tegyük, amit Jézus kér, aki magára vette
szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt
által elvezessen minket a feltámadás öröméhez.
Ámen.”

Kereszt
– Uram, a minap azt kérdeztem valakitől itt a templomban,
hogy hogy van?
Azt válaszolta: „Aki ide, az Isten házába el tud jönni, és itt énekelni tud, az jól van.”
Add Uram, hogy ha már nem tudunk eljönni ide, a Te házadba, mert
gyöngék vagyunk, mert öregek vagyunk, vagy mert húz a betegágy, akkor is jól legyünk. Add úgy élnünk, hogy az otthonunk templom legyen,
hogy a kórházi kórterem templom legyen, hogy az idősek otthonának szobája, folyosója, konyhája templom legyen! Add, hogy ne érezzük nyűgnek a
keresztet, amit Te adtál nekünk. Uram!
Mert a kereszt nem büntetés. A kereszt: feladat. A kereszt: életünk értelme. Születésünkkor kapjuk, s a veled való találkozáskor tehetjük csak le.
Add, hogy akkor is majd mondhassuk: „Aki ide, hozzád, haza tudott érkezni, az jól van. Köszönöm, Uram, a keresztemet.”
Forrás: Döbrentey Ildikó: Beszélgetek az Úrral - 21. századi imák c. kötetéből
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Összeállította: Dallos Ágnes
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ön kéntesek

Dobos Gizella vagyok csíkszeredai lakos. Több mint 10
éve vagyok a Mária Rádió csíksomlyói stúdiójának önkéntes munkatársa. Abból a megfontoltságból lettem önkéntes,
hogy majd az utolsó ítélet napján nemcsak a cselekedeteinkről
adunk számot, hanem az időnkről is, és mivel a Jóisten nem
adott nekem családot, ezért szívesen tevékenykedem a rádió
életében. Hetente recepciós szolgálatot teljesítek, több mint
száz folyóiratot juttatok el az olvasókhoz, adományaikat pedig elviszem a stúdióba.
A Mária Rádió egy nagy kincs mindannyiunk életében,
mivelhogy a Jóisten evangéliumát hirdeti a szentmisék és
katekézisek által, így a földi mennyországot is jelképezi számomra. A rádió nem csupán egy fénysugár a lelkemnek, hanem gyógyszer is az álmatlanság és zaklatottság ellen.

Tusa Erzsébetnek hívnak, 1962-ben születtem az Arad megyei Gyorokon, ahol ma
is élek. Szegény családban nőttem fel, de
jártunk templomba, és vallásos nevelésben
részesültem. A házasságomban is megéltük
a hitet a férjemmel együtt, akit 20 évvel ezelőtt veszítettem el. Most a lányommal, vejemmel, unokámmal és édesanyámmal élek, akit ápolok. A gyász
feldolgozásában segített egy barátnőm, aki zarándokutakra
vitt. Így mélyült el a hitem, amiből reményt tudok meríteni
az élet keresztjének hordozásához. Ezeken a zarándokutakon
szerettem meg jobban a Szűzanyát. A barátnőm és a férje ma is
lelki támaszt nyújt nekem.
A Mária Rádióval már sok éve ismerkedtem meg, de eleinte nehézkes volt, mert csak számítógépen tudtam hallgatni.
Mióta a kábel TV-n keresztül is közvetítenek, azóta rendszeres hallgatója vagyok. Szeretek betelefonálni, és hozzászólni
a műsorokhoz. Az önkéntességet több mint egy éve vettem
át az előző önkéntestől, aki elköltözött a faluból. Igyekszem
mindent megtenni, ami tőlem telik. Az időseknek hazaviszem
az újságot. Többeknek megmutattam, hogyan tudják a műsorokat hallgatni. Hálás vagyok az adakozóknak. Egy évben
kétszer gyűjtünk a Mária Rádiónak. Örülök, hogy szeretik és
támogatják a rádiót. A mai világban sok a magányos, elkeseredett ember. A járványhelyzetben sokszor házhoz kötve, a
Mária Rádióban hallgatjuk a szentmiséket, prédikációkat, és
ebből merítünk erőt. A rádió által Jézus bejön a házunkba, és
ez sokat jelent lelkileg. Nekem külön boldogságot okoz, amikor látom a hálát azoknak a szemében, akiknek elviszem az
újságot, elbeszélgetek velük, és elmondom nekik, hogy melyik
műsor mikor van. Ez nekem egy újabb lelki táplálék. Baráti körömben meg is szoktuk beszélni, amit a prédikációkban
vagy más műsorokban hallunk. Csodálatos a Mária Rádió!
Ezért buzdítok mindenkit, hogy vállaljon önkéntességet, mert
jobb adni, mint kapni!

Nekem az önkéntes szolgálat sok örömet nyújt, főleg a heti
recepciós szolgálat, mert egy kiegyensúlyozott légkör és teljes szeretet fogad, amit csak a rádiónál tapasztalok a kollégák
jóvoltából.
Nagyon várom a szerdai napot, mert tudom, hogy amit
aznap teszek Isten dicsőségére szolgál. Ez által én is hozzájárulok a rádió tevékenységéhez. Amikor nem jöhettünk a
járvány miatt, szomorú voltam, mert az a nap már nem volt
gyümölcsöző.
A jóisten áldását kérem a rádió további fejlődésére és a hallgatók támogatását is kérem fennmaradásáért, hogy egy fénysugár lehessen a lelkünknek!

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. Mindan�nyian 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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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
0359 420 888
Fax:

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:
EMAIL: mariaradio@mariaradio.ro

0259 420 555, 0359 420 555 SMS: 0758 420 555

| 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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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:
97.202

50.000

FÖLDI SUGÁRZÁS:

december

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
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