XVI. évfolyam, 2022/3

Akarod? Hiszed?

Hiszem,
hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.
(Karl Rahner katolikus teológus imája)
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Karácson Tibor, műsorigazgató
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Jesus (Diego Morgado) foto: web

azt az arcot Jézuséhoz tette hasonlóvá:
egy fiatalasszony öröme, egy gyermek
ártatlansága, egy paraszt ereje, egy
beteg szenvedése, egy elítélt félelme,
egy anya jósága, egy bíró tekintélyes
szigorúsága, egy gyóntató pap irgalma
stb. stb. Másnap felébredve Epifanio
visszatért a kolostorba és nekifogott a
munkának. Fél év múlva elkészült a
műve. Amikor levette róla a leplet, az
apát és a szerzetesek megdöbbenve és
gyönyörködve hullottak térdre: Krisztus arca gyönyörű volt és megható,
tekintete egyenesen az ember lelkébe
látott. Kifejezett minden érzést, ami
az embereket Isten közelébe emelhette”. Igen kedves olvasó! Ilyen a Szentlélek … Csodát tesz benned … általad
… érted … érted? Őszinte, önzetlen,
nyitott, szeretetteljes szív lehetsz, ha
beengeded! Akarod? Hiszed?”
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nterneten olvastam a következő
történetet: „Szicíliában a kitűnő ikonfestő szerzetes, Epifanio
megbízást kapott egyszer a kolostora
apátjától, hogy fesse meg Krisztus arcát. Epifanio a legszebb, legkifejezőbb
Jézus-arcot szerette volna megfesteni,
élete remekművét. De hol talál olyan
modellt, aki képes kifejezni egyszerre
a szenvedést és az örömöt, a halált és
a feltámadást, az istenit és az emberit? Útra kelt és bejárta egész Szicíliát. Hónapokig járt-kelt a városokban
és falvakban, megfigyelte az embereket, de senkinek az arcát nem találta
olyan kifejezőnek, hogy megmintázhatta volna róla Krisztusét. Egyik este
holtfáradtan, szinte már reményét
vesztve aludt el, és álmot látott. Egy
angyal álmában visszavitte azokhoz,
akikkel találkozott és minden arcból
megmutatott neki egy részletet, ami

hiszek a szentlélekben
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Tíz éves a felvidéki Mária Rádió
A magyarországi Mária Rádió 2006
őszén szólaltatta meg a komáromi frekvenciát. Abban az időben Szentpéter
plébánosa voltam.
Vezetés közben gyakran egy Mária Rádió nevű adó jött be az autórádión. Akkor
még nem tudtam, miféle rádió ez. Felfigyeltem arra, hogy vallási műsorokat közvetít, sok benne az imádság.
Amikor a budapesti Mária Rádió egy
éves volt, e-mailben jókívánságomat fejeztem ki dr. Szederkényi Károly atyának, az
akkori műsorigazgatónak. Meglepődtem,
amikor a stábból hárman is válaszoltak levelemre. Azt írták, hogy elsőként vettem
fel velük a kapcsolatot Felvidékről. 2007.
július első hetében szentmiséket közvetítettünk a szentpéteri templomból. Nem
sokkal később a rádió vezetői jelentkeztek,
hogy szívügyüknek tartják a felvidéki Mária Rádió létrejöttét.
A stúdiónk megáldására 2012. május
20-án került sor, húsvét 7. vasárnapján,
a Médiák napján. Ezt azonban 4-5 éves
készületi időszak előzte meg. Feladatom
az volt, hogy világi elnököt keressek, aki
megteremtené a rádió jogi alapját. Önkén-
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teseket toboroztunk, helyet kerestünk a
stúdiónak, a helyiségeket fel kellett újítani,
a villanyvezetékeket kicserélni. 2009-től
rendszeres hittanórákat készítettem hangrögzítővel, első önkénteseink szerkesztették a Körképet, 2010 tavaszától hetente
Budapestre utaztam, hogy élő műsorokat
vezessek. 2011-ben három hónapos képzésen vettem részt Rómában, amelyen az új
műsorigazgatók mariológiai előadásokat
hallgattak, kommunikációs gyakorlatokat
végeztek és megismerkedtek a Mária Rádió Projekttel a világban.
A beteglátogatások alkalmából sok idős
testvérünk nemegyszer könnyes szemmel
hálálkodik, hogy az éteren keresztül legalább lélekben tudnak csatlakozni egy-egy
szentmiséhez, énekelhetik a régről ismert
énekeket. Nagy segítséget jelent a betegeknek, ha a rádióval együtt tudják imádkozni a rózsafüzért. Több püspök, pap és
szerzetes is pozitívan nyilatkozott, hogy
betegség vagy kórházi kezelés idején a Mária Rádióval imádkozta a zsolozsmát.
Rádiónk jelenlegi elnöke Szabó Zsolt
sokat tett és továbbra is tesz azért, hogy
a Mária Rádió FM frekvenciákhoz jusson

a Felvidéken. A déli régiókat szeretnénk
lefedni, hogy az FM hullámhosszon mindenki számára elérhetővé váljunk. Azért
hoztuk létre immár tíz éve a felvidéki
magyar nyelvű Mária Rádiót, hogy a katolikusok és a magyarok fogyását megfékezzük. Célunk, hogy minden felvidéki
magyar családhoz eljusson a Mária Rádió
híre.
Lépes Lóránt, műsorigazgató, Felvidék
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Megtapasztaltuk a csodát!
Az év legszebb hónapját választotta
ki a Mária Rádiók Világcsaládja
arra, hogy világszerte, egy nagy
családként adjunk hálát a Szűzanya eme felbecsülhetetlen ajándékáért, a Mária Rádióért.
Ebbe a nagy körforgásba kapcsolódtunk bele mi is május 20-22 között,
amikor együtt ünnepeltünk hallgatók, adakozók, önkéntesek és
munkatársak, közösen „futva a maratont”, amit mi Mariathonnak hívunk.
A három nap alatt megtapasztaltuk az ima és az összefogás
erejét, azt, hogy elsőként mi kell elhiggyük, hogy csodák pedig
léteznek. Ahogy azt a Világcsalád munkatársa – Bernhard Mitterutzner – kiemelte, az igazi csoda az emberek szívében, lelkében
történik, amikor meghallják a hívást és a maguk módján válaszol-

nak rá, IGEN-t mondva a Szűzanyának, elvállalva ezáltal, hogy
segítői, munkatársai lesznek.
Livio Fanzaga atya, a Mária Rádió Világcsaládjának lelki vezetője elmondta, hogy a Szűzanya siet, nagyon siet, mert minden gyermekéhez el akar jutni. Számára mindenki fontos, hisz
mindannyiunkat Fiához akar elvezetni. Ezt tették, tettük lehetővé azáltal, hogy bekapcsolódtunk a Mariathonba. A csoda pedig
megtörtént, a szívek megnyíltak. Éppen ezért rendkívül hálásak
vagyunk Önöknek, amiért átérezték ennek a missziónak a súlyát
és felvállalták azt: megköszönjük a sok imát, a sok felajánlást,
az anyagi hozzájaárulást, a szolgálatot, a szeretetet. Hisszük és
tudjuk, hogy a Jóisten mindenkinek sokszorosan visszafizeti. Azt
kívánjuk, hogy hűek maradjunk a kimondott igenünkhöz, úgy
Önök, mint mi is, és továbbra is segítsünk a Szűzanyának, hogy
segíthessen!
Vidican-Lokodi Tünde, szerkesztőasszisztens

Szívbéli fogadtatás
A 2022-es esztendő első önkéntes találkozójára április 6-8 között került sor, a már jól megszokott sorrendben és helyszíneken.
Szép számban látogatták önkénteseink a találkozókat. Voltak,
akik először vettek részt és voltak, akik azzal a feltett szándékkal
távoztak, hogy a következő alkalommal is ott szeretnének lenni. Ez alkalommal Csatlós Éva önkéntesünket ismerhették meg a
találkozók résztvevői, emellett a marosvásárhelyi találkozó meglepetés vendégeként Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébános
buzdító tanításában is mindenki megtalálhatta a hétköznapokra
magunkkal vihető és gyakorolható tevékeny szeretet morzsáit.
Hálásan köszönöm mindkettőjük áldozatos munkáját, amelyet

hétről hétre a Mária Rádióért tesznek és különösen azt, hogy jelenlétükkel megörvendeztették önkénteseinket. A következő sorokban Csatlós Éva önkéntesünk élménybeszámolójából idézek:
„Köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, a szívbéli fogadtatást, a meghallgatást, a sok mosolyt és hogy eljöttek a találkozóra. Ahogyan ígértem, a továbbiakban is igyekszem legjobb
tudásom szerint végezni a rám bízott feladatokat. Hallgassák és
támogassák lehetőségeik szerint továbbra is az Erdélyi Mária Rádiót és szeressék egymást, hisz ez a legfontosabb, ahogy mondani
szoktam: legyenek nagyon-nagyon szeretve!”
Szilágyi László

Gyergyószentmiklós

Kézdivásárhely

Marosvásárhely

Sepsiszentgyörgy

Székelyudvarhely

Szentegyháza

MÁR IA RÁD I Ó - FÉNYSUGÁR A L E L K EDN E K !

3

AKTUÁLIS

Beköszöntött a tavasz…
…nemcsak az időjárásban, hanem a
járványhelyzet elmúltával, a Mária Rádió életébe is.
Március 7-13 között Tasnádról és Tasnádszántóról közvetítettünk szentmiséket. A nemrégiben felújított tasnádi templomban az utolsó közvetített mise után
– amelyet Fábry Kornél atya mutatott be nagyon sok Mária Rádiós tárgy talált gazdára. Köszönjük az ezekért cserébe adott
adományokat. Tasnádszántón szóltam a
jelenlevőkhöz a mise után. Köszönjük a
bátorító visszajelzéseket és minden támogatást a szántóiaknak. Ezután Micskére
szereltem fel a mobil stúdiót. Köszönjük a
közvetítést a plébános atyának, aki a kántori szolgálatot is ellátja. Még ebben az évben az egyházközség filiájából, Tótiból is
lesz majd közvetítés.
Március végén és április elején tartottuk
az év első önkéntes-találkozóit. Magazinunk előző számának megjelenésekor a
járványhelyzet nem tette lehetővé a ta-

Tasnádszántó

Csernakeresztúr

4

lálkozók megtartását. Ezúttal annál nagyobb volt az öröm, hogy találkozhatunk.
Nagyváradon megünnepeltük a rádió 16.
születésnapját, ez alkalomból megtelt az
épület. Jó volt látni ezt, a két év kihagyás
után. A többi helyszínen is jó hangulatban
teltek a találkozók.
Május 2-8 között Vajdahunyadról
és Csernakeresztúrról közvetítettük a
szentmiséket. Vajdahunyadról tudtommal
még nem volt soha szentmiseközvetítés a
Mária Rádióban, bár voltak néhányan,
akik állították, hogy emlékeznek rá, hogy
már volt valamikor régen. Április 30-án
felszereltük a mobil-stúdiókat mindkét
templomban. Velem volt Szebeni Lajos
önkéntesünk Nagyváradról. Az éjszakát
Vajdahunyadon töltöttük. Május elsején
reggel részt vettünk a nyolcórai szentmisén a csángótelepi kápolnában. A végén beszéltem a rádióról. Találtunk ott
hallgatókat, akik nagyon hálásak voltak.
Ugyanakkor panaszkodtak arra, hogy a
városban kivették a digi kábel-TV-ből az

Erdélyi Mária Rádiót. Ez néhány személy
számára komoly akadályt jelent, mert
TV-jük van, de nincs internetjük. Részt
vettünk a tízórai szentmisén is a Nagyboldogasszony templomban, amelynek végén
szintén beszéltem a rádióról. Itt is volt
alkalmunk beszélgetni a hallgatókkal.
Nagyon népszerűek voltak a különböző
Mária Rádiós tárgyak, főleg a csokoládé.
Többeknek telepítettünk applikációt a
telefonjukra, hogy hallgathassák a Mária
Rádiót. Május 8-án leszerelni mentem,
és Csernakeresztúron beszéltem a mise
után. Ott is népszerű a rádió. Telepítettünk applikációt, beszélgettünk a hallgatókkal, akik ódákat zengtek a rádióról.
Mindkét alkalommal meglátogattuk a
dévai önkéntest. Mindhárom településen
nagyon ügyesek az önkénteseink. Köszönjük a munkájukat, a vendégszeretetüket. Köszönet a két plébános atyának is
mindenért. Jó esély van rá, hogy mindkét
helyszínről legyen ezután is rendszeresen
közvetítés.
Szilágyi László

Tasnád

Vjdahunyad csángó-telep

Vajdahunyad
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Reflektor fényben

Istennel

Azt hiszem nincs olyan olvasó közöttünk, aki akár gyermekként, akár felnőttként ne akart volna többet megtudni arról
a reflektorfény közelében levő személyről,
akit csak tévében hall és lát. Sokan példaképként tekintünk rájuk, olyanok szeretnénk lenni, mint ők. Főleg, ha Isten közelében élő emberek, keresztény hívők.
Az új műsor keretén belül, mely havi egy
alkalommal, hétfő esténként 20 órától
hallható az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, azoknak a reflektorfényben élő és
dolgozó közismert személyek hétköznapjait és munkájuk sokszínűségét ismerhetjük meg, akik Isten nélkül nem lennének
ott, ahol éppen vannak. Rendszeresen
láthatjuk őket televíziókban, hangjukat
hallhatjuk rádióban. Mindig naprakészek
és felkészültek, de vajon mennyi munkával
jár ez? Hogyan néz ki egy átlagos napjuk?

Miként készülnek egy-egy megmérettetésre? Mekkora csapat dolgozik körülöttük?
Mekkora nehézséget okoz nekik mindig
készenlétben lenni? Tudjuk, kik ők, első
kézből kaphatunk tőlük információkat,
rendszeresen láthatjuk és csodálhatjuk
őket, akár elmehetünk egy-egy fellépésükre, koncertjükre, de mégsem ismerjük
őket igazán! A beszélgetések során mesélni
fognak magukról, az egyházban betöltött
különleges szerepükről, istenkapcsolatukról, valamint személyes elhivatottságukról! Hiszem, hogy a számomra is sokszor
megközelíthetetlennek tűnő közismert
személyekkel, a közel 50 perces beszélgetések tovább visznek, megérintenek, elgondolkodtatnak és tanítanak az életről. A cél
közös: mindig, mindenben Isten keresni,
és megtalálni!
Ferencz Emese

Életre növelő
Pár évvel ezelőtt indult útjára Életre növelő címmel egy
olyan beszélgetés sorozat, amelyben dr. Pécsi Ritával
azokat a témákat járjuk körbe, amelyek hozzásegítenek
ahhoz, hogy szülő, nagyszülő, pedagógus segítséget tudjon nyújtani az élet olyan történéseire, melyek a rájuk
bízott fiatalok számára kihívásokat jelentenek.

indulatokról, a félelmeinkről, az érzelmi intelligencia fontosságáról, a döntésképességről, a tanulásról, a nemi identitásról és
mindarról, ami most akár a gyermekeinket, akár bennünket is
foglalkoztat.
Szilágyi Erzsébet, dr. Pécsi Rita állandó beszélgetőtársa

Felnőttként is szembesülünk nagyon gyakran olyan helyzetekkel, melyek során jó megoldásokat kell keresnünk akár
krízishelyzetekben, akár nem várt életfordulatokban, akár
bennünket ért tragédiákban. Ezért, az előadássorozat minden
korosztálynak tud támpontokat adni. Mint ahogy a címben is
szerepel, mindannyiunknak fel kell növekednünk ahhoz, hogy
az élet kihívásaira tudatos, keresztény választ tudjunk adni,
az életvezetési elveink megfogalmazódjanak, letisztuljanak,
hiszen az önnevelésnek az egész életen keresztül kell tartania.
Ezek nem kiselőadások, hanem az élet által felvetett kérdésekre keressük a választ, nagyon sokszor tanácsot kérünk
Kentenich atyától, a szentektől, kutatásoktól, irodalomból és
magából az evangéliumokból.
A húsvéti ünnepek kapcsán legutóbb beszélgettünk a lemondásról, a szenvedésről, a feltámadás kapcsán az örömről,
az öröm megéléséről, de külön műsorban a haragkezelésről, az
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H é t fO
00:00
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13:00
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13:55
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14:30
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19:05
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20:00
20:55
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22:00
22:10
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Ke d d

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
Összetartozunk?!*/ Kovász*
Útravaló
Szentek gondolatai
Hitigazságok szívnek és
léleknek*/ CSIFF*/
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
A hit görögkatolikus szemmel
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 / Tűnődés a
keresztény asszonyi hivatásról
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!
Életrenövelő*/ 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
Roma percek*/ Segíthetünk?*
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
Család keresztény szemmel
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
Szent Mónika nyomában/
Kiutak a szenvedélybetegségekből/ 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
A zarándok élete*
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* / Tűnődés a
keresztény asszonyi hivatásról*
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
Segíthetünk?/ Roma percek
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
A vallás története
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
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
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
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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Péntek
00:00
00:05
00:55
01:00
01:40
01:55
02:00
02:30

Szo m b at

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
Jézus cselekszik*
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 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Szentmise
09:00 Imaszándékok fogadása
Szatmárnémetiből/Kolozsvárról
09:20 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával
10:30 Szövetség az életért
11:00 Mária iskolájában
11:30 Életünk Krisztus/ Mindent
Isten nagyobb dicsőségére
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng rózsafüzér
13:20 Zenés köszöntő
13:55 Műsorismertető
14:00 Angyalok citeráján
14:30 Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása
Székelyudvarhelyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Jézus Szíve engesztelés /
Dicsérjétek az Urat!
16:00 Igéző*
16:05 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:05 Tibor atya prédikációi
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Református félóra
20:30 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*
23:00 Férfihangok*/
Gondolatok fiataloknak*
23:40 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
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
16:40
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
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
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
08:40
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
Veled megyek - lelki olvasmány
A zarándok élete
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
16:40
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*
Református félóra*
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
Úrangyala
Meseház
Műsorismertető
Zsolozsma – Esti dicséret
Családépítő / Életrenövelő
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Erőleves a léleknek/
Hogy megismerjenek Téged
Zsolozsma - Kompletórium
Pro Vita Hominis*
Zenés, verses összeállítás/
Éjszakai virrasztás
elmélkedése*
A Vatikáni Rádió műsora

◆ A

Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük.
Felhívjuk a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatóink figyelmét, hogy 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:

» SZATMÁRNÉMETI-SZÉKESEGYHÁZ

» GYULAFEHÉRVÁR

» NAGYVÁRAD

CSÍKDÁNFALVA

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Urunk mennybemenetele

Szent Miháy

Nagyboldogasszony

Plébános: Fodor József

Szeplőtelen Fogantatás

Plébános: Hársfalvi Ottó

Plébános: László Szabolcs

» CSÍKCSICSÓ

» PUSZTADARÓC

» VAJDAHUNYAD

» CSERNAKERESZTÚR

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Páduai Szent Antal

Szent József a munkás

Nagyboldogasszony

Plébános: Kovács Károly

Plébános: László Rezső

Plébános: Istvánfi Szilárd

Plébános: Korom Imre-György

» NAGYVÁRAD

» ERDŐD

» CSÍKSZEREDA

» TÓTI

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Szentlélek eljövetele

Plébános: Szabó Ervin

Nagyboldogasszony

Plébános: Harsányi László

» ILLYEFALVA

» CSÍKSOMLYÓ-KEGYTEMPLOM

Titulus:

Titulus:

Fájdalmas Szűzanya

Plébános: Sánta Pál
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Szent Ágoston

Plébános: Bálint Emil

Szent Kereszt
felmagasztalása

Plébános: T. Tóth János

Lisieux-i Kis Szent Teréz

Plébános: Mihály Balázs

Hálás köszönet a
plébános atyáknak és
egyházközségeiknek!

Sarlós Boldogasszony

Plébános: Bőjte Mihály
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Mai történetünk címe: Bábel tornya. Ha elolvassátok a Ter 11, 1-9 fejezeteit válaszolni tudtok a következő kérdésekre!
• M
 it akartak építeni az emberek
Sineár földjén, és miért?

• Miért haladt sikeresen az építkezés?

• Miből és hogyan építkeztek?

• Miért volt erre szükség?

• Mi vetett véget az építkezésnek?

Tudod-e hogy?
Bábel tornya egy zikkurat lehetett. Ez a jellegzetes építmény hatalmas, lépcsőzetes toronytemplom volt. Sík földön ez helyettesítette a hegyet. Az ókori emberek hite szerint a zikkurat kötötte
össze az eget és a földet.
Kösd össze vonalakkal 1-től 18-ig a számokkal jelzett pontokat
mindkét oldalon, majd a két 18-ast és meglátod, milyen lehetett
Bábel tornya! Ha az azonos páratlan számokat (3-3, 5-5, stb.) ös�szekötöd vonalzó segítségével, meglátod lépcsőzetes emeleteit is!
Ez a történet azonban többről szól: a bűn megjelenésével az emberek egyre inkább elfordultak Istentől, gőgössé váltak, ezért
zavarta Isten össze a nyelvüket.

Keresd meg és karikázd be a 4 különbséget a két kép között!
Urunk segíts engedelmeskedni nekünk,
ne akarjunk másként cselekedni,
mint ahogyan Te azt eltervezted számunkra!

Összeállította: Farkas Szilvia Forrás: freebibleimages.org, Evert Kuijt: 365 bibliai történet, rpi.reformatus.hu
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LELKI TÁPLÁLÉK

PÜNKÖSD
A Szentlélek eljövetele
„ 1 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. 2Egyszerre olyan zúgás támadt az égből,
mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. 3Majd lángnyelvek jelentek meg nekik
szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. 4 Mindannyiukat
eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni,
úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (Apcsel. 2,1 – 2,4)

„ A Szentlélek Pünkösdkor, az Egyház születése
napján minden népre kiárasztotta az istenismeret
fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy
közös hit megvallásában egyesítette”
/ szentmise prefációja /

Atyánk, áraszd ki Lelkedet a Te népedre, és add meg nekünk,
hogy új szemmel lássuk dicsőségedet, új megtapasztalással fogadjuk be hatalmadat, új odaszentelődéssel vállaljuk szolgálatodat, új hűséggel ragaszkodjunk Igédhez, hogy szereteted
növekedjen bennünk, és jöjjön el a Te Országod a mi Urunk,
Jézus Krisztus által. Amen.

Íme, a Szív…
“Jézus, hozzád siet ma néped,
forró imáját meg ne vesd!
Tárjad ki Szíved, hogy mi abban
békét találjunk mindnyájan.
Sok baj, csapás nyomja szívünk,
zokogva, sírva mi esdünk:
Tekints le ránk, legszentebb Szív, Jézus Szíve!”

„Az isteni Szív tűz-és lángtenger közepette jelent meg
előttem és sugarai minden
irányban előtörtek. Ragyogóbb volt a Napnál s áttetszőbb a kristálynál.
A keresztfán kapott sebhelyet tisztán ki lehetett venni, töviskorona fonta körül

az isteni Szívet, kereszt volt
beleültetve s isteni Mesterem megismertette velem,
hogy szenvedésének eszközei irántunk való szeretetének jelképei, azé a szereteté, amely arra késztette,
hogy annyit szenvedjen az
emberekért.”

A lángok jelzik az való isteni Üdvözítő lángoló szeretetét, mellyel minket szeretett s most is szeret. A
kereszt, isteni Üdvözítőnk hozzánk szeretetének legfényesebb bizonyítékára emlékeztet, azaz: halálára a
Kálvárián. A sebhely arról tanúskodik, hogy Urunk
szentséges vére utolsó cseppjét is odaadta értünk s
szentséges Szívében menedékhelyet és bőséges kegyelem forrást nyitott meg számunkra. A töviskorona
eszünkbe juttatja a sok bántalmazást és hálátlanságot.

/Alacoque Szent Margit látomása – önéletrajz 126. levél/
Összeállította: Dallos Ágnes
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ön kéntesek

A nevem Petres Rózália. Csíkcsomortáni lakos, 50 éve házas, két fiú édesanyja és egy
fiú unoka nagymamája, valamint az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa
vagyok. Minden héten egy nap irodai
szolgálatot teljesítek, újságot hordok szét
a faluba, rózsafűzér csoportot vezetek és
imádkozunk a Mária Rádióban is. Számomra
a Má- ria Rádió nem csak egy fénysugár, hanem a lelkem
tápláléka is, ott pihenek meg a Szűzanya szomszédságában a
stúdiónál. Erőss Enikőnek köszönhetem, hogy első perctől
önkéntes szolgálatot végezhetek, amiért nagyon hálás vagyok neki és a Szűzanyának, nem utolsósorban a jelenlegi
munkatársaknak azért, hogy együtt dolgozhatunk. Arra bíztatom a kedves hallgatókat, hogy aki teheti valamilyen módon, tegyen szolgálatot a Mária Rádiónak, mert csak akkor
tapasztalhatja meg igazán, hogy ez igazából mit is jelent. Isten áldása, a Szűzanya oltalma kísérje a Mária Rádió minden
kedves hallgatóját és imádkozzunk együtt fennmaradásáért
és terjedéséért.

Lép Mária vagyok és Szatmárnémetiben
lakom. Özvegyként két gyermekem van
és egy unokám. Élelmiszerüzlet-vezető
voltam, de már nyugdíjba vonultam. A
Szent család Plébániához tartozom, és
ott tevékenykedem a Mária Rádió önkénteseként, melynek során 100 újságot juttatok
el a hallgatókhoz, és gyűjtöm össze az adományokat.
Régóta hallottam a Mária Rádióról. Azóta hallgatom, hogy
4 éve elindult a közvetítés Szatmáron. A régi önkéntestől vettem át a szolgálatot 3 évvel ezelőtt. Erős hittel éltem kislány
korom óta, de ez sokat erősödött a Mária Rádió által. A miséket, Tibor atya beszédeit, az imákat hallgatom, de egész
nap megy a rádió az otthonunkban. Amikor beteg lett az
önkéntes, mindenki kérdezte, hogy nem vállalja-e el valaki?
Megkérdeztek, és elfogadtam a felkérést, ahogyan régebben
vállaltam zarándoklatok szervezését is a plébániai közösség
számára. Minden évben jártunk Máriapócsra, Csíksomlyóra, és olyan helyekre, ahol voltak búcsúk. Láttam az embereket, hogy milyen jó szívvel adakoznak a Mária Rádió számára, nagy bizalmat és szeretetet tapasztaltam részükről.
Buzdítok mindenkit, hogy tegyenek valamit az Isten országáért, és imádkozzunk tiszta szívvel. Csak akkor találunk
meghallgatást, ha a szívünket feltárjuk a Jóisten előtt, és
Neki ajánljuk az életünket. Tegyünk valamit a Mária Rádió
fennmaradásáért. Köszönet minden adakozónak, aki komolyan vette ezt az ügyet, mert a Mária Rádió segít az imádságban és a hitéletben.

„Az imádság a legjobb
fegyverünk; az imádság kulcs,
mely Isten szívét nyitja.”
Szent Pio atya

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: B-dul Kós Károly, nr. 6.
520 055 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

200000
150000

165.430

179.690
144.760

100000

159.155

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:

50000

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
március

április

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

