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Gyertek, imádkozzunk együtt

XVI. évfolyam, 2022/2

IN
GYENES

edves olvasó! Leghatalmasabb fegyverünk, nekünk ke-
resztényeknek, amivel küzdhetünk a békességért, az 
imádság. Miként telve volt a világ vírussal és minden-

féle betegséggel az utóbbi években, úgy a szellemi, lelki életünk 
is állandóan tele volt, van békétlenség, bizalmatlanság robba-
nó indulataival. Mindezeket neked, nekem, nekünk állandóan 
tisztítanunk kell az imádsággal. Mert a természetfelettiben van 
az összhang, a harmónia, a békesség. Ezzel a békességgel töl-
tődik fel a szívünk, ezt visszük be a hétköznapjaink békétlen 
világába, életébe.

„Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni” 
(Mt 5,9). Ez azt jelenti ma, hogy Krisztus halála és feltámadása által 
létre kell jöjjön újra a béke ott, ahol eddig megszakadt a megbo-
csátás és szeretet lehetősége, ahol a szavak és tettek nem értették 
meg egymást. A meg nem értést csak imával lehet helyrehozni. 
Segítsünk másokat imáinkkal egymáshoz közeledni: embert 
emberrel, barátot baráttal, családot családdal, nemzetet nem-
zettel. Ez a mi sürgős szolgálatunk ma. Ez hoz csak békét. Mi, 
Isten gyermekei, békességszerzők, gyertek, imádkozzunk együtt. 
Ha most nem, akkor mikor? Ezt a mennyből hozott békességet 
áraszd szét az emberek között. Jézus Krisztus szenvedett, fizetett!  
Ezért Isten nem vádol, hanem rámutat a keresztre és azt mond-

ja: látod, ennyire szeretlek téged? Ilyen drága vagy nekem, képes 
voltam ezt tenni érted! Látod: ilyen a mi Istenünk! Ezt akarja az 
Isten! Ennyire igazán „a békességnek Istene!”

„Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyel-
vét a rossztól, ajkát a hamis szótól. Forduljon el a gonosztól, tegye a 
jót, keresse a békét, járjon utána. Mert az Úr szeme az igazakon, hall-
ja imádságukat, s a tekintete a gonosztevő ellen fordul” (1Pét 3, 10-11). 
Hiszen a mi Istenünk a békességnek az Istene!

Karácson Tibor, műsorigazgató

békét adj

Béke fejedelme, szentséges Istenünk,
Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Szűz Mária Szíve, béke példaképe,
Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak! 

(Népének)
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Minden évben, ahogy egy évvel öregebbek leszünk, 
elgondolkodom, mi újat vagy mást tudnék írni, 
mint eddig? Az évek és napok repülnek, reggel 

van és este. Lassan ennyi marad meg a tovatűnő létből. Ro-
hanunk, elfelejtjük magunkat, a körülöttünk élőket, sok 
esetben pedig a jó Istent is. Olyan az életünk, mint a minden 
évben megünnepelt születésnap. Menetrendszerűen megér-
kezik, vidáman vagy nyavalyogva eltöltjük, s másnapra vége. 
S amit újrakezdünk, másnapra annak is vége. Nem ragadnak 
össze a napok, csak összekoccannak. Nem ragadnak össze az 
események, csak egymás mellé rakódnak. Bizony, kilenc éve-
sek lettünk. Ha visszagondolok a kilenc éves önmagamra, a 
jó Istennel való első, mély találkozás van előttem. Csakhogy 
most nem önmagamat ünneplem, hanem azokat, akik jelen 
voltak és vannak a kolozsvári stúdió mindennapjaiban. Jó-
magam is öregszem. Napról napra megélem és döbbenek rá a 
szolgálat mélységének erejére, az egyetemi nagyváros zajára, 
a szombat reggeli csöndjére, idős és fiatal tekintetére. Ebben 
a mai nagyon hamar változó és bizonytalan világban, már a 
stúdió kulcselfordításának is metodikája van. Minden nap, 
amikor bemehetek és dolgozhatok, hálát adok, hogy létez-
hetek, lehetünk, hogy van még tovább. Nem mindig látom 
a felhő mögött a napot, mégis köszönettel tartozom azért, 
hogy minden napra adatik erő, mindig van, akire rámoso-
lyogjak és aki visszamosolyogjon rám az irodaszolgálat, mű-
sorvezetés vagy épp takarítás közben is. 

Az ünnepi gondolataim és soraim írása közben eszembe ju-
tott a kilences szám jelentése.  A kilences a befejezés, betel-
jesedés, egy ciklus lezárulásának a számjegye, mely a vég és 
az élet száma is egyben. A magzat kilenc hónapig fejlődik az 
anyaméhben. Tehát kilenc hónap alatt születik egy új élet. A 
kilences a tökéletes dinamika szimbóluma, a gyógyulásé, az 
élet valódi céljának az eléréséé, az utolsó lépcsőfokra való fej-
lődésé. Áldást, önmeghaladást, fejlődési lehetőséget, mások 
fejlődésének a segítését vonja maga után. Közelebb hoz a leg-
kedvezőbb célhoz, a legmerészebb álomhoz. Hátha a kolozs-
vári stúdió kilencedik évfordulója nem a befejezés, hanem 
az alkotás, továbbgondolás, a fejlődés melegágya lesz. Nem 
könnyű megmaradni és alkotni abban a világban, amely ösz-
szeomlani látszik, de jó tudni, hogy a jó Isten és a Szűzanya 
mindent kézben tart. Előre és tovább kell mennünk, a tőlünk 
telhetőt pedig megtennünk. A kimondott IGEN egy életre 
szól. Nem változtathatjuk kényünk-kedvünk, vagy épp a vi-
lág aktuális körülményeinek és nehézségeinek alakulása nyo-
mán. Most, ebben a felfordulásban van szükség ránk, most 
kell vigasztalni, erőt önteni, evangéliumot hirdetni. Lehet, 
hogy könnyebb már sosem lesz, de élni tudni és szeretni kell! 
Megyünk előre, a jó Istennek adunk teret és az ő áldását kér-
jük életünkre, szolgálatunkra, mindannyiunk rádiójára, és 
természetesen Kolozsvár apraja-nagyjára. Minden rendben 
van, minden rendben lesz! És nem utolsó sorban: mindenki-
nek mindenért köszönet! Imádkozzanak értünk!

99

Ad maiorem Dei gloriam! Ad multos anno vivat!
Ferencz Emese

M

a kolozsvári stúdió
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A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiója már nyolc éve nyújtja 
ajándékba a lehetőségeket, hogy az önkéntes munka által, a kapott 
tehetségeket kamatoztatva munkálkodhassak Isten szőlősében. Tel-
jesen új szemszögből nyerhettem belátást a rádió életébe, merész fel-
adatoknak tűntek a kezdeti kihívások, és sokszor elgondolkodtam 
azon, hogy vajon képes leszek-e eredményesen és gyümölcsözően 
végezni a nekem szánt feladatokat?
Nyolc év alatt számtalanszor megtapasztalhattam azt, hogy amire az 
Úr elhív, arra kegyelmét, áldását, segítségét is adja. És erre a Mennyei 
segítségre minden alkalommal bőven szükség is van, főleg a techni-
ka terén, ahol néha “csak úgy” történnek dolgok, “eddig működött, 
most mégsem megy” szituációk, amikor kevés a józan ész, ennél kéz-
zelfoghatóan többre van szükség. Én többször átélhettem azt, hogy 
egy ima hatására beindult a szerkezet, helyreállt a rend. 
Számomra egy folyamatos tanulási teret is biztosított az elmúlt 
nyolc évben a rádió, úgy a technika terén, mint a megvágott, értékes 
hanganyagok által is. 
Az önkéntes munka mellett, a nyolc év alatt, egy közösség is össze-
kovácsolódott a stúdió köré, melynek tagjai lelkiismeretesen végzik a 
rájuk bízott feladatokat. Úgy látom, hogy mostanra mindenki meg-
találta a helyét, egy állandó körforgásban vagyunk és mindannyian 
a legjobb tudásunk szerint gyarapítjuk azt az értéket, amit a Mária 
Rádió képvisel.
Azt gondolom, hogy nem is annyira a képességek döntenek, hanem 
az isteni elhívás, a megbízatás felismerése, elfogadása és felelős gya-
korlása. Ezt kívánom mindannyiunk számára, Isten áldásával.
Soli Deo Gloria!

Fodor Melinda, önkéntes, Sepsiszentgyörgy

AKTUÁLIS

a sepsiszentgyörgyi stúdió

„Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki; akinek meg nincs, attól még, amije van is, elveszik.” Mt 25.29

Örömmel és boldogan gondolok vissza az elmúlt 
8 évre, amióta útjára indult a Mária Rádió Sep-
siszentgyörgyi Stúdiója és hálás vagyok a Jó Is-
tennek, hogy   az önkéntes munkám által ezen 
az úton én is végigkísértettem a stúdió eddigi 
éveit. Életem egyik nehéz időszakában jött az a 
késztetés, hogy ne csak hallgatója legyek a rádi-
ónak, hanem aktív segítője is szolgálatom által, 
lehetőségeim függvényében. Nagy kegyelem szá-
momra, hogy hétről hétre együtt imádkozhatok 
élőben a hallgatókkal, minden alkalom, amit a 
stúdióban imával tölthetek el, igazi lelki feltöl-
tődést jelent. 
Elmondhatom, hogy a Mária Rádió valóban egy 
fénysugár a lelkemnek, a rohanó, törékeny és 
zaklatott világunkban. A tanulságos történetek 
bátorítanak, a szentmisék erősítenek, és a kö-
zösség, amelynek a szolgálat révén tagja vagyok 
megtart és imában hordoz, így alkotunk élő 
Krisztusi közösséget, Mennyei Anyánk, Mária 
láthatatlan palástja védelmében.
Isten kegyelme és szeretete formálja és erősítse a 
rádió hallgatóságát, a munkatársakat, önkéntese-
ket és adományozókat! Testben és lélekben meg-
élt nagyböjti szent időt kívánok mindenkinek!

Sorbán Edit, önkéntes, Sepsiszentgyörgy
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Az Erdélyi Mária Rádiót több módon lehet hallgatni: rádión ke-
resztül, interneten a honlapunkon keresztül (www.mariaradio.
ro), telefonon a 0315/040404-es számot tárcsázva, sok helyen a 
helyi TV csatornán vagy akár a DIGI hálózatban.

Egy újabb lehetőségről adunk most hírt – el-
készült az Erdélyi Mária Rádió applikáció. 
Letölthető Android (Google Play) és iOS 
(Apple Store) telefonokra egyaránt. Az alkal-
mazás keresőben az „Erdélyi Mária Rádió” 
címszót beírva lehet megtalálni és ingyen 
letölteni. (1.)

Megnyitáskor automatikusan elindul a leját-
szás. A menü gomb alatt (baloldalt fent) meg-
található a napi evangélium, a nap szentje, 
Facebook oldalunk, illetve a honlapunk gyors 
elérhetősége. (2.) Ugyancsak ott található 
az „időzítő”, amivel be lehet állítani, hogy a 

rádió automatikusan elinduljon 
egy bizonyos időpontban, (3.) így 
biztosan nem marad le a kedvenc 
műsoráról vagy a közös imáról, 
szentmiséről, de akár a reggeli 
rutin része is lehet a Mária Rádió 
hallgatása.

Ugyancsak a menüben található az online 
adományozási lehetőség, (4.) ahol adakozni 
lehet egyszeri alkalommal vagy akár több-
ször is, de be is lehet állítani, hogy havi rend-
szerességgel küldjön egy bizonyos összeget a 
Mária Rádió számára, így biztosan nem fe-
lejti el a rádiónak szánt segítséget elküldeni. 
Természetesen ez a beállítás bármikor vissza-
vonható.

A jobb felső sarokban (  ) kiválasztható, 
hogy milyen időzónában hallgat minket: Er-
délyben, Európa szerte vagy az Egyesült Ál-
lamokban - 7 órás idő eltolódással. 

Az alkalmazáson keresztül egyszerűen és gyorsan kapcsolatba tud 
kerülni a rádióval SMS, telefon vagy e-mailen keresztül. Az appli-
káció nem meríti ki a telefon rendszerét, elemét, segítségével egysze-
rűen és bármikor hallgathatja a kedvenc rádióját, ugyanakkor mi is 
küldhetünk az alkalmazás használóinak üzeneteket.

APP elérhetőség Hétköznapok 
 Isten
  tenyerén

Töltse le és használja a Mária Rádió applikációt!
Szeretettel, Szatmári Ferenc elnök

1.

2.

3.

4.

Elhívásom a Mária Rádió önkéntesi munkájára, külön-
leges pillanat volt életemben, lelkem mélyéről szólított.

Csoportos és egyéni lelki kísérőként végzek szolgála-
tot csíki közösségekben. 

Csíkszentkirályon lakom a családommal. Az eddigi 
életem során több, néha fájdalmakkal teli fordulat, aka-
dály terhelt és szabadított meg egyben. Ezek új életet 
adtak számomra, melyet itt és most egyre önazonosab-
ban érzek és élek meg.

A változáshoz hozzásegített a több alkalmas önis-
mereti út, lelki munka, a lelkigondozói képzés, az El 
Camino legyaloglása és nem utolsó sorban az elcsende-
sedés, mely mára életem részévé vált.

Ezekben a csendes pillanataimban érzem magam 
megszólítva, hogy ezt az utat ne csak magamban őriz-
zem, hanem közvetítsem a külvilág felé és ezáltal segít-
sek másoknak is megtalálni a saját útjukat, igazi kül-
detésüket és hitüket. Segíteni visszaszerezni az életerőt, 
valamint megtapasztalni a szeretet és kegyelem erejét.

Nem egyszerű feladat ez... sokat vajúdtam, mert ne-
héz volt kilépni a közösségbe, nehéz volt kilépni Góliát 
elé egyszerű emberként. Ennek ellenére Istenben meg-
erősödve és Jézust barátként magam mellett érezve se-
bezhetővé tettem magam. Ami a lelki fejlődésemet illeti 
ez a kilépés azóta a saját javamat szolgálja.

Mára már egyre több nő, akik egy közösségben élünk 
úgy tekintünk a több csoportos együttlét után egymás 
szemébe, hogy tudjuk nem vagyunk egyedül fájdalma-
ikban. Érezzük, hogy mindannyian egyedi és megis-
mételhetetlen csodái vagyunk a Teremtő Istennek, és 
tudjuk, hogy a megítélés nem vesz erőt rajtunk. Itt azok 
lehetünk, akik vagyunk címkék és maszkok nélkül, 
egymás érezhető ölelésében a nyitottság és a tisztaság 
jeleiként.

 – Gyakorlatias megközelítések, csendes pillana-
tok a hétköznapi lelki folyamatainkban, Isten 
kapcsolatunk mélyítésében

folytatás az 5. oldalon »»
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Ugyanez az érzés hívott be a Mária Rá-
dió Csíksomlyói stúdiójába, ahol a saját 
hétköznapi életemben megtapasztalt Is-
teni kapcsolatot és az ehhez tartozó utat, 
gyakorlati módszereket, valamint gyer-
meteg énünk sérüléseinek közbeni felfe-
dését és gyógyítását szeretném megoszta-
ni a kedves hallgatókkal a műsorok alatt.

Lényegesnek tartom, hogy beszéljünk 
erről, segítsünk egymásnak megtapasz-
talni, hogy a hétköznapi élet minden 
pillanata, ha megéljük és benne vagyunk 
abba a pillanatban, akkor az ima és 
szolgálat tud lenni Isten felé. Mindezt 
elcsendesedésre hívó kérdésekkel szeret-
ném megtenni, melyeket a műsor idején 
tehetünk fel ezúttal nem a Mária rádió 
műsorvezetőjének, hanem egy gyertya 
lángja mellet Isten jelenlétében önma-
gunknak.

Erre a lelki munkára hívom Önöket 
az „Isten tenyerén a hétköznapokban” 
című műsorral. Bízom benne, hogy le-
nyomatot hagyunk egymás lelkében ez 
idő alatt, valamint, hogy megsimogatjuk 
saját lelkünket annak érdekében, hogy 
terheinket könnyebben tudjuk hordozni, 
majd egyszer csak letenni és feltámadni 
belőlük.

Benedek Éva lelkigondozó

Találkozásaink

Erdély nyugati felében sok önkéntessel 
is találkozhattam, külön-külön. Ezeknek 
a találkozásoknak egészen más a han-
gulatuk, mint az önkéntes-találkozóké. 
Sokkal személyesebb, közvetlenebb egy 
ilyen találkozás, és alkalmat ad a beszél-
getésre, a tapasztalatok megosztására. 
Az Istent szeretőknek minden a javukra 
válik. Ebben az esetben még az is, hogy 
nem tartottunk önkéntes-találkozókat 
a megszokott formában. Természetesen 
abban reménykedünk, hogy ez az újság 
már ilyen találkozók alkalmával fog el-
jutni az önkéntesekhez. Nekik az is sokat 
jelent, ha egymással is találkozhatnak, 
nemcsak a munkatársakkal.

Februárban folytatódtak kalandjaim 
a Bánságban. Jó volt betekintést kapni 
ezeknek az egyházközségeknek az életé-
be, ahol egészen más az élet, mint Erdély 
más részein. Hálásak vagyunk az ott 
szolgáló lelkipásztoroknak, akik komoly 
áldozatot vállaltak azért, hogy egy-egy 
héten át magyar szentmiséket lehessen 
közvetíteni tőlük, egyébként először az 
Erdélyi Mária Rádió életében. 12-én, 
szombaton érkeztem meg Resicabányán 
a Havas Boldogasszony templomba, 
ahol a mostani temesvári megyéspüspök 
atya szolgált 31 évig. Egy egész bizott-
ság várt rám, akik minden segítséget 
megadtak a beszereléshez. Nagyon ked-
vesek voltak, és azt tapasztaltam, hogy a 
több nemzetiség nagyon jól megfér azon 
a plébánián. Toleranciát, szeretetet és 
egységet tanulhatunk tőlük. Az éjszakai 
szállásadómról kiderült, hogy hűséges 
hallgató, és éveken át ő volt az egyetlen, 
akinek postai úton járt az újság az egész 
megyében. Nem kellett sokat győzköd-
jem, hogy vállalja a közvetítést és az ön-
kéntességet is. 13-án, vasárnap a magyar 
nyelvű mise végén beszéltem a rádióról 
a jelenlevőknek, majd néhányukkal el is 
beszélgettem. 

Február 27-én Lugoson beszéltem a 
rádióról. Ezúttal velem volt Szebeni La-
jos önkéntesünk is. Sikerült elbeszélgetni 
sok emberrel a mise után. Néhány sze-
mélynek az applikációt is telepítettük a 
telefonjára. Itt még nem jelentkezett sen-
ki önkéntesnek, de mindkét lelkipásztor 
nyitott a további együttműködésre. Kü-
lön érdekesség, hogy ők papi közösség-
ben élnek és a plébániát közös felelősség-
megosztással vezetik. Itt is először volt 
közvetítés, de bizonyára nem utoljára. 

Szilágyi László

A 2022-es év első lapszámának megjelenése sajnos egybeesett a vírus leggyor-
sabb terjedésével. Ezért a szokásos önkéntes-találkozók elmaradtak. Ennek el-
lenére az újságok eljutottak a stúdiókba és az önkéntesekhez, általuk pedig a 
hallgatókhoz is. Hálásak vagyunk hűségükért. 

Resicabánya

Lugos
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Kedd Szerda

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 Összetartozunk?!*/ Kovász*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Hitigazságok szívnek és 
 léleknek*/ CSIFF*/  
 Fogom a kezed*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:30 Papi emlékek*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Keresztút**/Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai*
06:15 Zsolozsma-reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző / Nagyböjti percek**
08:00 Szentmise
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Székelyudvarhelyről
09:20 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával
10:30 A hit görögkatolikus szemmel/ 
 Hétköznapok Isten tenyerén 
11:00 Gyógyír/ Megújulni  
 rózsafüzéreink által
11:30 Miatyánk
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
13:55 Műsorismertető
14:00 Szerzetes lelkiségek
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása  
 Sepsiszentgyörgyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Nagyböjti útravaló**
15:25 A hit kapuja / Tűnődés a  
 keresztény asszonyi hivatásról
16:00 Igéző* / Nagyböjti percek**
16:05 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora*
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:05 Jézus él - tanúságtételek
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret 
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Veled vagyok!
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Effata, nyílj meg/  
 Örömmel fordulok Feléd!
22:00 Zsolozsma - Kompletórium
22:10 Hallgassuk az örömhírt!
22:40 Emberfaragó*/ Családépítő*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Az igazság szabaddá tesz*
02:30 Dicsérjétek az Urat! * 
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér 
03:35 Roma percek*/ Segíthetünk?*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Keresztút**/Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző / Nagyböjti percek**
08:00 Szentmise
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Csíksomlyóról
09:20 Rózsafüzér
10:00 Jelenünk és jövőnk
11:00 Egészséges lelki élet?! /  
 Nőként az Egyház szolgálatában
11:30 Család keresztény szemmel
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
13:55 Műsorismertető
14:00 Fészekmeleg/ A család hangja
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása 
 Szatmárnémetiből
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Könnyíts a lelkeden
16:00 Igéző*/ Nagyböjti percek**
16:05 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise 
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:05 Szent Mónika nyomában/  
 Kiutak a szenvedély- 
 betegségekből/  
 Segítség-gyászolok!
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 A Lélek ajándékai
20:30 Pro Vita Hominis
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 A szív mélységei/  
 Imabeszélgetések az életről  
22:00 Zsolozsma – Kompletórium
22:10 Jézus cselekszik
22:40 A zarándok élete*
23:10 Angyalok citeráján*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 A hit kapuja* / Tűnődés a 
 keresztény asszonyi hivatásról*
02:45 Pápai Angelus*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Szerzetes lelkiségek*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Keresztút**/Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző/ Nagyböjti percek**
08:00 Szentmise
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Sepsiszentgyörgyről
09:20 Rózsafüzér
10:00 A pápaság története/  
 Lázár, kelj fel!/
10:30 Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
11:30 Segíthetünk?/ Roma percek
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
13:55 Műsorismertető 
14:00 Keresztút-életút**/  
 A vallás története/  
 Cserkészélet
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása  
 Nagyváradról
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 A szenvedés misztériuma**/  
 NEK – előadások, katekézisek,  
 tanúságtételek
16:00 Igéző*/ Nagyböjti percek**
16:05 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája*
19:00 Úrangyala
19:05 Imatarsoly
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Szentségimádás 
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Szinódus Erdélyben
22:00 Zsolozsma – Kompletórium
22:10 A család hangja*/ Fészekmeleg*
22:40 Jelenünk és jövőnk*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

HétfO

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 A szeretet útján*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Életünk Krisztus* / Mindent  
 Isten nagyobb dicsőségére*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Keresztút**/Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző/ Nagyböjti percek**
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája*
09:00 maszándékok fogadása  
 Nagyváradról
09:20 Rózsafüzér
10:00 A Szentlélek gyümölcsei/  
 Krisztus Egyházának története 
10:30 Házunk táján
11:00 Az öregkor bölcsessége/ Életige
11:30 Asztalt terítünk!
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma-Napközi imaóra
12:15 Déli magazin 
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
13:55 Műsorismertető
14:00 Élő vízforrás/ Lélekápolás
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása  
 Csíksomlyóról
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Concerto
16:00 Igéző*/ Nagyböjti percek**
16:05 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája*
19:00 Úrangyala
19:05 Ő tette szent palástját vállaimra
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 A lelkiatya válaszol
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Összetartozunk?!/Kovász
22:00 Zsolozsma-Kompletórium
22:10 A Szentlélek gyümölcsei*/  
 Hogy megismerjenek Téged*
22:40 Egy csónakban evezünk
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

Csütörtök



musorszerkezet

◆  A Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük. 
Felhívjuk a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatóink figyel-
mét, hogy május első vasárnapjától november első vasárnapjá-
ig a magyar nyelvű adást 0 órától 15 óráig sugározzuk!

◆  A *-gal jelölt műsorok ismétlések, a **-gal jelöltek pedig 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 közvetí-
tünk Kovásznáról.

◆ A műsorváltoztatás jogát a szerkesztőség fenntartja.

musorszerkezet
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Péntek Szombat Vasárnap

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Jézus cselekszik*
02:30 A szentáldozás – életforrás*/  
 Zenés, verses összeállítás
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Az öregkor bölcsessége*/  
 Nőként az Egyház szolgálatában*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Keresztút**/Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző/ Nagyböjti percek**
08:00 Szentmise
09:00 Imaszándékok fogadása  
 Szatmárnémetiből/Kolozsvárról
09:20 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával 
10:30 Szövetség az életért
11:00 Mária iskolájában 
11:30 Életünk Krisztus/ Mindent  
 Isten nagyobb dicsőségére
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
13:55 Műsorismertető 
14:00 Angyalok citeráján
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása  
 Székelyudvarhelyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Jézus Szíve engesztelés /  
 Dicsérjétek az Urat!
16:00 Igéző*/ Nagyböjti percek**
16:05 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:05 Tibor atya prédikációi
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Református félóra
20:30 Papi emlékek
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 CSIFF/ Fogom a kezed/  
 Hitigazságok szívnek és léleknek 
22:10 Virrasztás az Úrral! (elsőpénteken)
22:20 Zsolozsma – Kompletórium
22:30 A hit görögkatolikus szemmel*/  
 Hétköznapok Isten tenyerén* 
23:00 Férfihangok*/ Gondolatok fiataloknak*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet 
01:00 Egészséges lelki élet?!*/  
 Krisztus Egyházának története*
01:30 Szent Mónika nyomában*/  
 Kiútak a szenvedélybetegségekből*/ 
 Segítség-gyászolok! *
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Gyógyír*/ Megújulni  
 rózsafüzéreink által*
02:30 Miatyánk*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Mária iskolájában*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Hallgassuk az Örömhírt! *
06:30 A Lélek ajándékai*
07:00 Úrangyala
07:05 Jézus él – tanúságtételek*
07:30 Műsorismertető
07:35 Lélekhangoló/Napindító
08:35 Nagyböjti percek**
08:40 Veled megyek - lelki olvasmány
08:45 A zarándok élete
09:00 Az édesanyák védelmében
09:20 A szentáldozás – életforrás/ 
 Engedjétek Hozzám a gyermekeket
10:00 Imaszándékok fogadása
10:30 Rózsafüzér
11:00 Szentmise
12:00 A hét plébániája
12:10 Apja fia / Gyöngyszemek
12:45 Nagyböjti útravaló**
13:00 Az igazság szabaddá tesz
13:20 Zenés köszöntő
14:30 Műsorismertető
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása

15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:20 Keresztút-életút**/ 
  A vallás története*/  
 Cserkészélet*
16:00 Nagyböjti percek**
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
19:25 Műsorismertető
19:30 Zsolozsma – Esti dicséret
20:00 Családépítő / Emberfaragó
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Erőleves a léleknek/ 
 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

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
00:55 Medjugorjei üzenet
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
01:55 Szentek gondolatai
02:00 Kapcsoljuk Rómát - Audiencia*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Ő tette szent palástját vállaimra* 
04:00 Szentségimádás*
05:00 Keresztút**/Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Élő vízforrás/Lélekápolás*
06:30 Szövetség az életért*
07:00 Napindító 
07:55 Nagyböjti percek**
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája
09:00 Imaszándékok fogadása
09:20 Rózsafüzér
10:00 Iránytű
10:45 Vasárnap-ajánló
11:00 A szenvedés misztériuma**/  
 Dalfakasztó/Táncokból szőtt  
 történelemóra 
11:30 Napra-forgó
12:00 Pápai Angelus
12:15 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:30 Asztalt terítünk*
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
14:30 Műsorismertető
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Vasárnapi Örömhír
15:30 A szeretetből fakadó  
 szenvedés megtisztít /  
 A Szűzanya előképei az  
 Ószövetségben
16:00 Nagyböjti percek**
16:05 Ferences félóra/ 
 Ferences mozaik
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
19:00 Úrangyala
19:20 Műsorismertető
19:30 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 A szeretet útján
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Gondolatok fiataloknak /  
 A mi rádiónk / Férfihangok
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Házunk táján*
22:50 Vasárnap-ajánló*
23:00 A szív mélységei*/  
 Zenés, verses összeállítás
23:40 A Vatikáni Rádió műsora



Itt jártunk

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

Titulus: Nagyboldogasszony

Plébános: Fodor József

Titulus: Úrnapja 

Plébános: ifj. Tamás József

Titulus: Szentháromság

Plébános: Szmutku Róbert

Titulus: Szent István király
Plébános: Lőrincz Ottó 

Titulus: Loyolai Szent Ignác 

Plébános: Nagy Jácint Sándor 

Titulus: Sarlós Boldogasszony

Plébános: Tankó Géza

Titulus: Jézus Szíve

Plébános: Mihály Balázs

Titulus: Szentháromság 

Plébános: Dumitrescu Mihail

Titulus: Szűz Mária Neve 

Plébános: Ozsváth József 

Titulus: Szent Mária Magdolna

Plébános: Ilyés K. Imre

Titulus: Szent Simon és Júdás 
apostolok 

Plébános: Borka Ernő

Titulus: Szent Kereszt megtalálása  

Plébános: Papp Antal

Titulus: Szent Imre herceg 

Plébános: Sebestyén Ágoston

Titulus: Szent Péter és Pál

Plébános: Göthér Gergely

Titulus: Havas Boldogasszony

Plébános: Pălie Veniamin

» NAGYVÁRAD

» LÁZÁRFALVA

» NAGYBÁNYA

» NAGYSZALONTA

» TASNÁDSZÁNTÓ

» GYERGYÓÚJFALU

» MICSKE

» LUGOS

» TASNÁD

» GYERGYÓKILYÉNFALVA

» GYERGYÓALFALU

» ZETELAKA

» MÁRÉFALVA

» CSOBOTFALVA

» RESICABÁNYA
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Hálás köszönet  
a  plébános atyáknak  

és  egyházközségeiknek!



GYEREKSAROk

Folytatjuk Noé történetét. A Teremtés könyvének 9 fejezetét tanulmányozva megtudhatjuk, 
hogy Isten szövetséget köt az emberiséggel, hogy az Ő irgalma nagyobb, mint igazságozsága:

11Megkötöm veletek szövetségem, többé nem tör-
lök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem 
jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.” 12Az-
tán így szólt Isten: „Ez legyen jele a szövetségnek, 
amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek 
levő minden élőlény között minden nemzedék-

re: 13szivárványt helyezek a felhőkbe: ez legyen a 
szövetség jele köztem és a föld között. 14Ha ösz-
szegyűjtöm a föld felett a felhőket és a szivárvány 
megjelenik a felhőkön, 15akkor megemlékezem 
szövetségemről, ami fennáll köztem és köztetek, 
meg minden élőlény és test között.

Noé története: vágjátok ki és hajtsátok össze a feladatlapot a középvonal 
mentén majd harmonikaszerűen tűrjétek össze!

Képrejtvény

TEREMTÉS KÖNYVÉNEK 

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

Színezd ki a szivárványt narancssárga, 
citromsárga, zöld, kék, lila színekkel!

Özönvízzel kapcsolatos két szót kell tudnod 
itt elolvasni. Sikerül-e?

Itt jártunk



MÁRIA RÁD IÓ - FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK!
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Összeállította: Dallos Ágnes

„Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dolgozzék és részt 
vegyen teremtő munkádban. Segíts jóságoddal, hogy Szent József 
példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, ahogy megparancsoltad, 
és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlé-
lekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.” 

Ó, dicsőséges Szent József pátriárka, alázatos és igaz názáreti 
kézműves, légy mindennapi fáradozásainkban mellettünk, 
hogy mi, katolikus kézművesek is megtaláljuk munkálkodá-
sunkban az Isten dicséretének alkalmas eszközét, hogy meg-
szentelődjünk, és hasznossá váljunk a társadalom számára, 
amelyben élünk.
Hiszen minden cselekvésünknek ezek a legfőbb eszménye-
ik. Könyörögd ki számunkra Istentől, ó legszentebb pártfo-
gónk, a szív alázatát és egyszerűségét, azt, hogy örömet ta-

láljunk a munkában, és jóakarattal legyünk azok iránt, akik 
társaink benne. Add, hogy a munkát, amely elkerülhetetlen, 
ebben az életben, az isteni akaratnak megfelelően, vidáman 
végezzük, tudatában különleges szociális helyzetünknek és 
küldetésünknek, felelősségünknek. Add meg nekünk a fe-
gyelem és imádság szellemét, a kedvességet és a tiszteletet a 
felettesek, a testvéri érzést a velünk egyenrangúak, az aláza-
tot és türelmet az alattvalókkal szemben. Ámen.

/ XII. Piusz pápa Imája Szent Józsefhez a munkások pártfogójához /

Ó Mária! Szép Szeretet Anyja, Fájdalmas Anya, Minden 
Irgalom Anyja! Kérünk egyesítsd könyörgéseinket a tieid-
del, hogy Isteni Fiad, akihez könnyeid érdemeiben bízva 
fordulunk, meghallgassa kéréseinket, és legnagyobb ke-
gyelmeként megadja nekünk, amit kérünk Tőle, az örök-
kévaló dicsőség koronáját. Ámen.

Fohászkodjunk a mi 
gyengéd mennyei Má- 
riánkhoz a legősibb 
imádságunkkal, ami-
vel a keresztények for-
dultak hozzá, minde-
nekelőtt a nehézségek  
és a vértanúság pilla-
natában.  
Szólítsuk meg őt azzal 
a bizonyossággal, hogy 

anyai irgalmával segítségünkre siet, hogy oltalmat, segítsé-
get és áldást nyerjünk életünk minden napjára: „Oltalmad 
alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd 
szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden ve-
szedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!  Mi asszo-
nyunk, mi közbenjárónk és szószólónk, engeszteld meg értünk 
szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket 
szent Fiadnak!   Ámen.

/Ferenc pápa/
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Szent József,  
a hűséges munkás

Szűz Mária, a fájdalmas Anya
Minden Irgalom Anyja, a Szép Szeretet Anyja!



A nevem Csibi Árpád. Az Erdélyi Mária Rá-
dióról megalakulásának évében 2006-ban 
hallottam először, két volt önkéntestől Bene 
Kálmántól és a testvéremtől Csibi Istvántól, 
itt Gyergyóditróban. Csibi István 2012 feb-

ruárjában hirtelen távozott az élők sorából. 
2011-2012 között a Keresztalja katolikus újság 

kézbesítőjeként dolgoztam, de már többen voltak, 
akik a Mária Rádiónak szánt adományaikat rám bízták, hogy az 
elsőszombati Mária Köszöntő alkalmával elvigyem Csíksomlyóra. 
Igazi hivatásom 2012 márciusában indult egy csíksomlyói utam 
során, amikor a segítő Szűzanya lábánál imádkoztam, megérin-
tette lelkemet és azt a sugallatot adta szívembe, hogy szülőfalum 
önkéntese legyek, vállalva minden vele való munkát, kihívást és 
vigyem a Mária Rádió hírét a faluba. Örömmel kerestem fel a 
Csíksomlyói Stúdiót, az egykori munkatársat, Erőss Enikőt, akit 
azóta is a szívemben őrzök. Elújságoltam neki, mire szeretnék vál-
lalkozni. Jó volt látni, hogy támogatja döntésemet. Bár addig is 
segítettem az adományok gyűjtésében és eljuttatásában, de 2012 
és 2019 között kibővült az addigi önkéntes szolgálatom újabb és 
újabb támogatók és magazinrendelők toborzásával egész faluszin-
ten. Belőlük a későbbiekben többen is önkéntes szolgálatot vállal-
tak és teljesítenek a mai napig. Szolgálatomat mindig törekedtem 
örömmel és odaadón végezni. Kezdetben a Keresztalja katolikus 
újság már jól ismert megrendelőinek ajánlottam a Mária Rádió 
kéthavonta megjelenő ingyenes magazinját. Belőlük az idő múlá- 
sával állandó támogatók lettek. Ezt a folyamatot váltás- és újjá-
születésként éltem meg. Az évek alatt igyekeztem jó kapcsolatot 
ápolni régi és új munkatársakkal egyaránt, és szívesen teszem első 
helyre az életemben az önkéntes találkozókat Gyergyószentmik-
lóson vagy Csíksomlyón, melyek által lehetőségem van tanulni és 
fejlődni, új dolgokat elsajátítani és itthon is továbbadni a hallot-
takat. Igazi öröm volt számomra falunk szülöttjét Szőcs Csabát a 
Mária Rádió műsorigazgatójaként látni, talán ennek is köszönhe-
tő, hogy sokat fejlődött a Gyergyóditrói Mária Rádió-s élet, mely-
nek gyümölcseként jött létre a Mária Rádióért végzett imalánc, 
amit Isten segítségével idén újra szeretnék indítani. Több zarán-
doklatot szerveztem az elmúlt években a falubeli újságrendelők és 
támogatók számára, többek közt a Gyergyó medencei önkénte-
seknek az Erdélyi Mária Rádió 10 éves születésnapjára Nagyvá-
radra, a betegek világnapján Csíksomlyóra, és a kósteleki búcsúra. 
A Szatmárnémeti Stúdiót kivéve az összes stúdiót meglátogattuk, 
ezzel is segítve a gyergyóditrói hallgatókat közelebb vinni a rádió 
nagy családjához, megismerni a munkatársakat és személyesen ta-
lálkozni velük. Volt, hogy bejártam a Mária Köszöntő alkalmával 
a csíksomlyói stúdióba élő zenés köszöntő műsorba és az irgalmas-
ság rózsafüzérét imádkozni önkéntesekkel vagy munkatársakkal 
együtt. A csíksomlyói pünkösdi búcsú előtti héten biciklivel fel-
keresem a gyergyói medencében élő önkéntes társakat, akiktől 
átveszem az előre összegyűjtött imakéréseket és elviszem a segítő 
Szűzanya lábához, emellett bármiben számíthatnak a segítségem-
re nemcsak pünkösdkor. Egyszóval szívesen veszek részt a rádió 
életében. Az elmúlt tíz év és önkéntes szolgálatom legmeghatáro-
zóbb élménye volt, amikor egy Székelyudvarhelyen élő gyergyó-
ditrói származású személytől kaptam egy kedves ajándékot 2017 

évben. Felajánlott egy zarándoklatot számomra november végén 
december elején Medjugorje-ba, amit én örömmel fogadtam el 
és egész utamat fölajánlottam a gyergyóditrói támogatókért és az 
Erdélyi Mária Rádió nagy családjáért. Imáimon keresztül növeke-
dett bennem a Szűzanya iránti tisztelet, bizalom és ezt hazaérve is 
igyekeztem továbbvinni, hiszen van, amikor együtt imádkozom 
azokkal, akiknek a magazinokat kézbesítem vagy adományozók-
kal az otthonaikban és eggyé válok szomorúságukkal, örömükkel. 
Amikor szívedben föllángolt és meghoztad a döntést, hogy ön-
kéntes munkát akarsz vállalni, hogy a Szűzanya művén szeretnél 
dolgozni és kész vagy átadni életedet erre a szolgálatra, keress föl 
egy munkatársat a rádiónál és keresd attól a naptól, hogy mit is 
tehetsz jobban szolgálatod által másokért. Ha mégis úgy döntesz, 
nem akarsz önkéntes lenni, légy lelkes hallgatója, hallgasd a műso-
rokat, ha tenni akarsz a rádióért lehetőségedhez mérten támogasd 
olyan összeggel, amit szívből adsz. Mindig érezd, hogy te is ehhez a 
nagy családhoz tartozol, együtt dobban a szívetek és a lelketek, ha 
képes vagy rá az életed is megváltozik, ha egyedül nem megy bát-
ran imádkozzál együtt velünk. A Mária Rádió a Szűzanya hangját 
adja tovább minden országban és Isten örömhírét neked, nekem és 
minden embernek az nagyvilágban.
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Szebeni Lajos vagyok Nagyvá-
radról. A rádió épületéhez közel 
lakunk, így már a kezdeteknél 
is ott voltam az ünnepélyes 
megnyitótól kezdve, sőt már 

azelőtt is. Rengeteget tanultam 
a katekézisekből és más műso-

rokból, mert a régi rendszerben 
jártunk templomba, de többre nem volt lehetőség. 
Amikor 2009-ben nyugdíjas lettem, válaszoltam a 
felhívásra, és elkezdtem önkénteskedni. Akkoriban, 
a Rogérius negyedet bejárva 70 címre vittem el az 
újságot. A templomban sok embernek beszéltem 
a rádióról, hogy hallgassák és támogassák is. Ezt a 
szolgálatot a mai napig végzem, a plébániám körze-
tében 55 helyre viszem el az újságot és veszem át az 
adományokat a hallgatóktól. 2011-től 2016-ig A hét 
plébániája című műsort szerkesztettem, összesen 
250 adásig jutottunk el a feleségemmel, aki a tech-
nikai részében segített. A műsor készítése során még 
többet tanultam. Ezek a dolgok azelőtt is érdekeltek, 
és nagy tudásra tettem szert ezáltal. A feleségemmel 
együtt fogadtunk imaszándékokat és imádkoztuk 
a rózsafüzért, vagy vezettük a Zenés köszöntőt. A 
hallgatókkal és önkéntesekkel való találkozások, 
valamint a betelefonálások által kapott visszajelzé-
sek olyan jó érzéssel töltöttek el, hogy szolgálatunk 
sokat jelentett a hallgatóknak. Ezért mindenkit csak 
buzdítani tudok, hogy vállaljanak önkéntességet, és 
építsék ezáltal Isten országát, és így a rádió továbbra 
is fennmaradjon.
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HALLGASSA TELEFONON IS A MÁRIA RÁDIÓT:  0315 040 404 (nem emelt díjas, belföldi vezetékes telefonszám)

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

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

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

Ha környezetükben közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a  
hirek@ mariaradio.ro címre, hogy arról hírműsorainkban beszámolhassunk.
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POSTAI ÁTUTALÁS (MANDAT POȘTAL)

Dest: Asociația Mária Rádió Erdély

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

BANKI ÁTUTALÁS

Banca Transilvania Oradea

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

mária rádió

ADOMÁNYOK KIADÁSOK

MŰHOLDAS SUGÁRZÁS:
DIGI TV 12 687 MHz Horizontális polarizáció, nyugati 1 fok, 

Symbol Rate 27 500,  Intel Sat 10-02 műhold, mono bal sáv.

Eutelsat 16A műhold, keleti  16 fok  

11 262 MHz  Horizontális polarizáció,  Symbol Rate 30 000

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

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

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

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

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

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

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

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

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK

ON-LINE  
ADOMÁNYOZÁSI 

LEHETŐSÉG  

HONLAPUNKON 
KERESZTÜL

FÖLDI SUGÁRZÁS:
Nagyvárad vételkörzete 102,2 FM
Tasnád vételkörzete 90,1 FM
Szatmárnémeti vételkörzete 92,3 FM
Kolozsvár vételkörzete 100,4 FM
Székelyföld vételkörzete 89,7 FM
Gyergyói medence 94,4 FM
Kovászna vételkörzete 92,3 FM

STÚDIÓK
ELÉRHETŐSÉGEI
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