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Majd hitelesen megmérettetünk

IN
GYENES

Akinek az élet Krisztus volt, annak  
 a meghalás csakugyan nyereség.  
 Valahogy úgy van ez, hogy akik 

hitben haltak meg, azok azért nem kerül-
nek messze és nem szakadnak el itt ma-
radt szeretteiktől, mert éppen úgy Jézus 
mellett maradnak, mint mi, akik még 
itt vagyunk, csak ők a másik oldalon. És 
minél közelebb van valaki itt Jézus Krisz-
tushoz, annál közelebb maradhat elhunyt 
szeretteihez is, mert Ő mind életünkben, 
mind halálunkban a maga tulajdonainak 
tart bennünket! Így válhat a hívő ember 
számára a halál előszobája a mennyország 
előszobájává, s így válhat ez az egész földi 
élet, mint a halál előszobája, a mennyor-
szág előszobájává. Mert számunkra a ve-
szedelmes ellenség a halál, ahonnan Jézus 
Krisztus már itt életre visz. 

A meghalás nem veszedelmes ellenség! 
Ez csak azt jelenti, hogy sátort bontunk, 
hogy pihenni térünk, azt jelenti, hogy ki-
hajózunk, és azt, hogy szabaddá válunk 
minden megkötözöttségtől. Úgy kell 
készülnünk erre a kihajózásra, hogy ott 
azután majd hitelesen megmérettetünk. 
Ott kiderül, mi van bennünk? - És jaj, mi 
fog kiderülni?! Ez növelje meg a felelős-
ségünket és a buzgóságunkat arra, hogy 
lehessünk bizonyosak már itt afelől, hogy 
általmentünk a halálból az életre. 

Eszembe jut Rodrigez Szent Alfonz 
egy imája, vagy inkább beszélgetése az 
Úr Jézussal. Mint régi kereskedő kéri: 
„Uram, add, hogy az én számláim nálad 
mindig rendben legyenek." A megholt-
jaink számlái nincsenek mind rendben. 
Volt, aki az imában mulasztott sokat. 
Volt, aki a beszéd terén vétett. Volt, aki 
a felebaráti szeretet terén maradt el. És 
így tovább… Nem kapcsolódtak az Úr 
Jézus útjába. Ha tehát segíteni akarjuk 
őket, akkor ezt küldjük a megholtjaink-
nak, mint egy-egy kiegyenlített számlát: 
a mi magunk beleilleszkedését az Úr Jé-
zus életstílusába, nyomaiba, követésébe. 

Így segítsük őket egészen olyannak lenni, 
mint amilyen az Úr Jézus, hogy eljuthas-
sanak az Úr Jézussal Isten színe látására. 
Benne, általa, vele. A megholtjainkhoz 
való kapcsolat így a mi javunkra is válik, 
mert magunk sem tehetünk tökéleteseb-
bet, mint ezt a belekapcsolódást az Úr 
Jézus életébe. 

Hadd fejezzem be mondanivalómat 
egy gondolattal, amely nagyszerűen kap-
csolódik a kérdésünkhöz; de a teljesség 
igényével Áprily Lajos: Kérés az öregség-
hez című versét idézve, ennek végső sorait 
ajánlom: 

 Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek,
 taníts meg hogy Csendemhez csendben érjek.

 Ne ingerelj panaszra vagy haragra,
 hangoskodóból halkíts hallgatagra.

 Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
 ritkán hallassam hangom, mint a holló.

 A közlékenység kútját tömd be bennem,
 karthauzi legyek a cella-csendben.

 Csak bukdácsoló patakok csevegnek,
 folyók a torkolatnál csendesednek.

 Ments meg zuhatag-szájú emberektől,
 könyvekbe plántált szó-rengetegektől.

 Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez
 egy pátosztalan, kurta szó elég lesz,

 a túlsó partot látó révülésben
 a „Készen vagy?”-ra ezt felelni: — Készen.

És mivel a folyók hossza nem egyenlő, 
s egyikünk sem tudhatja, mikor járunk 
közel a véghez, és azt sem, hogy vajon 
nem a torkolatnál tartunk-e már, ezért 
nem majd, hanem most kell mindent 
megtennünk, hogy általmenjünk a halál-
ból az életre, és a "Készen vagy?"-ra való-
ban azt felelhessük: Készen. 

Karácson Tibor, műsorigazgató

XVI. évfolyam, 2022/5
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Az elmúlt évek során sok küzdelmen, harcon mentünk keresztül fér-
jemmel, Zsolttal, hogy lehessen még egy gyermekünk. Orvosi beavat-
kozások, vizsgálatok sorozata után, újabb és újabb kudarc volt, de 
nem adtuk fel az imát, a zörgetést, a küzdelmet, és az Úr meghallgatta 
imánkat, megáldott kicsi lányunkkal, Johannával, aki egy igazi csoda 
számunkra, az élet csodája, Isten csodája. Megtapasztaltuk újból, ha 
kitartóan imádkozunk, az Úr válaszol, megtapasztaltuk, hogy ki kell 
tartani, nem szabad feladni akkor sem, ha lehetetlennek tűnik valami, 
mert Isten mindenható és mindent megtehet, amit akar.  Kisfiúnk, 
Dániel is, több mint egy évig minden este kistestvérért imádkozott és 
hiszem, hogy az Úrnak kedves volt az ő imádsága.

Két éve, augusztus 21. én született meg kislányunk, Johanna, aki 
nagy áldás számunkra, és oly sok örömünk telik benne, amikor ráné-
zek, Isten szeretetét látom benne, érzem általa, hogy szeret az Isten, 
érzem általa, hogy Isten jó!

Az elmúlt két évet kis családom körében, férjemmel, gyermeke-
immel tölthettem, és hálás vagyok az Úrnak ezért az együtt töltött 
időért, mely nagy ajándék volt.

A visszatérés a Rádióhoz izgalmakkal teli, hisz új feladatok, új 
munkakör vár rám. Szeretnék örömet szerezni a Szűzanyának, hogy 
azt tegyem, amit ő szeretne tenni, ott szolgáljak, szeressek, ahol Ő 
szeretne munkálkodni, szeretni, lelkeket menteni.

A hallgatók imáit kérem, hogy úgy kis családomban, mint szeretett 
Rádiónk nagy családjában azt tegyem, ami a Jóisten akarata, szeret-
nék Isten szíve szerinti feleség, édesanya és munkatárs lenni.

Köszönettel, Illés Izabella

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdió-
ja megszentelési ünnepségének szívet-lel-
ket megmozgató előkészületei voltak, és 
az egész város templomaiból jöttek hí-
vek együtt ünnepelni szeptember 15-én, 
Fájdalmas Szűzanya napján. A Szent Jó-
zsef-templomban hálaadó szentmisét muta-
tott be Márkus András szentszéki tanácsos, 
Takács Dezső plébános, Karácson Tibor, 
a Mária Rádió műsorigazgatója és Antal 
Zoltán László segédlelkész. Hálát adtak a 
jó Istennek a kapott kegyelmekért, az ön-
kéntesek és a támogatók segítségéért, hogy 
megújult a Mária Rádió stúdiója. 

A szentmise főcelebránsa, Márkus András 
atya, prédikációjában egy újabb kezdésről 
szólt a sepsiszentgyörgyi stúdió életében, ami-
kor önkéntelenül is megfogalmazódik a gon-
dolat, a „hogyan tovább”-ra? Ez kihívást jelent 
a rádió munkatársainak és a vezetőségnek, 
arra vonatkozóan, mit mondhatnak a 21. szá-
zad emberének, a máriás lelkületet fel tudják-e 
eleveníteni? A hallgatóság pedig megtalálja-e 
a mai világban a Mária Rádió hullámhosszát? 
Felhívta a figyelmet arra, hogy meg kellene 
tanulnunk Mária példájára a teljes önátadás 
nagy igenjét. 

Karácson Tibor műsorigazgató arról beszélt, 
hogy misszió és küldetés az Isten üzenetét kö-
zelebb hozni az emberek szívéhez, a megtérést 
és az újjászületést hirdetni. Hálát adott első 
sorban a jó Istennek, majd Ilyés Zsolt plébá-
nosnak, munkatársának, Görgényi Tündének, 
Bajcsi Tibornak és Kis Jenőnek, akik anyagi 
hozzájárulásukkal is segítettek, a sok önkén-
tesnek, akik hozzájárultak a szép ünnephez.

Az Erdélyi Mária Rádió igazgató tanácsá-
nak tagja, Bajcsi Tibor, Szatmári Ferenc elnök 
szavait tolmácsolta, aki szintén nagyon hálás, 
hogy létrejött az új stúdió. Köszönetet mon-
dott továbbá azokért a műsorokért is, amelyek 
ebben a stúdióban létre fognak jönni, kívánva, 

hogy a Mária Rádió Isten eszköze tudjon lenni 
ebben a zűrzavaros világban, hogy gyermekei 
el ne tévedjenek, hanem igazi Krisztus köve-
tők legyenek. 

Az ünnepi szentmise után a stúdió felszen-
telése és megáldása következett, majd rövid 
stúdióbeszélgetés a különböző tematikus adá-
sok készítőivel. A rendezvény agapéval, illetve 
kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Számomra az fogalmazódott meg, hogy mi-
lyen nagy kegyelem a Mária Rádió. Adja a jó 
Isten, hogy sokáig hallgattathassuk otthona-
inkban, hisz sok idős, beteg embernek sugároz 
reményt és hitet a nehéz hétköznapokban.

Józsa Zsuzsanna

„Mert mindenki, aki kér, kap, 
aki keres talál és aki zörget, 
annak ajtót nyitnak.”   Lk.11,10.

MEGÁLDOTTÁK A MÁRIA RÁDIÓ SEPSISZENTGYÖRGYI STÚDIÓJÁT

Misszió és küldetés
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Hétköznapjaink

Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk 
már…. Talán kezdhetnénk így is ezt 
a kis írást, hiszen újra elszaladt egy év 
mióta Szatmárnémetiben is megnyi-
totta kapuit egy új stúdió és immáron 
negyedik születésnapunkat ünnepeljük 
Rózsafüzér királynőjének szép napján. 
Hogy kicsit nosztalgiázzunk, gondol-
junk csak vissza, mi is történt az elmúlt 
négy évben? Biztos mindannyiuknak 
vannak szép emlékei, amelyeket fel 
tudnak idézni. Nekem is sok ilyen van. 
Az üdítő találkozások, a sok mosolygós 
és kedves arc, a lelkes önkénteseink, 
akik mindig szeretettel és örömmel tér-
nek be ide, hogy segítségükkel még szí-
nesebbé tegyék műsorainkat! És persze 
a háttérben dolgozók, akikre szintén 
mindig számítani lehet, legyen szó akár 
újságok kihordásáról, az adományok 
gyűjtéséről vagy takarításról, irodaszol-
gálatról. Minden nap hálát adok a Jóis-
tennek és a Szűzanyának, hogy ebbe a 
nagy családba vezetett el, és ezáltal én 
is adhatok valamit magamból önöknek 
kedves hallgatók! Hálás vagyok azért a 
sok szeretetért, amit nap mint nap ka-
pok önöktől. Megkérdeztem néhány 
önkéntesünket, akiket sokszor hallhat-
nak itt a rádióban, hogy számukra mit 
jelent önkéntesnek lenni:

 Az önkéntesség számomra azt jelenti, 
hogy az időmet, a tudásomat, a segítsége-
met ingyen, szeretetből felajánlom Isten-
nek és embertársaimnak. A Mária Rádió-
ban való szolgálat megtanított a meghall-
gatásra, az odafigyelésre és az együtt érző 
jelenlétre.” (Trepszker Erika)

 Nagyon szeretem a rádióban való ön-
kénteskedést, mert a közös ima révén kap-
csolódunk egymáshoz a hallgatókkal és 
jó érzés, amikor egymásért, együtt imád-
kozunk. Mindig szívesen jövök ide mikor 
időm engedi, mert úgy érzem, én is adok 

egy kicsit és százszorosan kapom vissza 
az áldást. (Heim Kati)

 A Mária rádióban való önkénteske-
dés feltöltődést jelent számomra. Öröm, 
hogy adhatom az időmet, elmondhatom 
megélt tapasztalataimat, közösségben 
imádkozhatok és ezalatt én is sok támo-
gatást, kedves szót, pozitív visszajelzést 
kapok. Hálás vagyok a szatmári stúdió 
kis csapatáért, a megerősítő, lelkesítő 
élményekért, amelyeknek a részese lehe-
tek. (Tyukodi Beáta)

 Számomra elsősorban szolgálat, szol-
gálni Égi Édesanyánkat és szolgálni 
embertársaimat kikkel együtt dolgo-
zom vagy találkozom irodai szolgálatom 
alatt. Boldog az az idő, amit itt tölthe-
tek, akármilyen parányi is, és mindig 
szeretettel jövök. (Merker Judit)

Önkénteseink szavait olvasva, a nemrég 
megjelent Békedal cseng most a fülembe, 
ami egy jól ismert dal, kicsit másképpen 
előadva, és talán a refrénéből idéznék pár 
sort „Szeressük egymást gyerekek, mert min-
den percért kár”, és igen, így van, szeres-
sük egymást mert egy nagy család tagjai 
vagyunk és a szeretet legyen mindig az első 
helyen. Használjunk ki minden percet, 
hogy a szépet és a jót tegyük. Köszönjük, 
hogy vannak nekünk és hála mindenért és 
mindenkiért. 

Szűcs Tímea

4 éves  a szatmári stúdió



PROMÓCIÓ

MÁRIA RÁD IÓ - FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK!4

Találkozókon az Erdélyi Mária Rádió

Hasonló élményben volt részem a 
Csíksomlyói Ifjúsági Találkozón is, ahol 
augusztus 11-én műhelymunkára vártuk 
a fiatalokat, hogy egy pici betekintést 
nyerjenek a Mária Rádió életébe, kipró-
bálják a mobil stúdió kezelését és nem 
utolsó sorban megkóstolják kézműves 
csokoládénkat. Mindkét rendezvényen 
voltak, akik ismerik rádiónkat, de keve-
sebben azok, akik hallgatják is. A jelen-
lévők túlnyomó többsége még nem talált 
helyet életében a Mária Rádiónak. Fon-
tos tanulságot vontam le és tapasztalatot 
szereztem ezen alkalmak során, hogy én 
legyek az, aki megteszi az első lépést! Ez 
hétköznapi életünkben is előrehaladásun-
kat segíti, munkatársként, magánember-
ként, önkéntesként és mint szervezet – rá-
dióként is, azzal, hogy nyitunk a másik 
ember felé, hogy szeretettel fordulunk 
felé, hogy segítünk és ajánljuk a Mária 
Rádió hallgatását, ami növeli bennünk az 
Isten által megkezdett jót.

Fülöp Loránd

Hála Istennek két felkérésnek is sikerült 
eleget tennünk. Július 24-én vasárnap 
került megrendezésre a Tiltott Csíki Sör 
Manufaktúra udvarán a „Lelki feltöltődés” 
nevet viselő egynapos rendezvény, mely-
re stábunk is meghívást kapott. Sátorral, 
promóciós termékekkel és élő közvetítés-
sel készültünk, ugyanakkor, jókedvvel 
és szeretettel fogadtuk mindazokat, akik 
odajöttek, érdeklődtek, kíváncsian szem-
lélték és próbáltak magukban helyet talál-
ni a Mária Rádiónak. 

A dési ferencesektől való szentmise-közve-
títések már hagyománynak tekinthetők. A 
szerelést összekötöttem két kisebb, környék-
beli közösség meglátogatásával. Bethlenben 
még nem volt semmilyen kapcsolatunk, de 
kiderült, hogy ott is vannak hallgatóink. 
Sőt, igen lelkes hallgatókról van szó, akik 
alig akartak elengedni, hogy eljussak a má-
sik helyszínre. Egyikük elvállalta az önkén-
tes tevékenységeket. Ezután oda is eljutnak 
majd az újságjaink. Bálványosváralján már 
jártam két évvel ezelőtt. Bár az emberek 
rendkívül kedvesek voltak, kudarcként él-
tem meg az akkori látogatásomat, mert nem 
találtam hallgatókat, és úgy tűnt, hogy az-
után sincs remény. Ezúttal viszont kiderült, 
hogy utána többen is megkeresték a Mária 
Rádiót a kábel-TV-ben vagy az interneten, 
és azóta is hallgatják. Egy Magyarországon 
élő, épp hazalátogatóval is beszélgettem, aki 
lelkes hallgatónk a határon túlról. Istennek 
legyen hála!

Az augusztusi magazinunk – munkatársa-
ink szorgalmának köszönhetően – már júli-
us közepére elkészült. Július 22-én tartottuk 
az első önkéntes-találkozót Nagykárolyban, 
majd másnap Szatmáron és Érmihályfalván. 
Vasárnap, 24-én Szilágysomlyóra kellett 
mennem leszerelni a mobilstúdiót. Ezért 
összekapcsoltam a kellemeset a hasznossal. 
Magammal vittem nagyváradi önkéntesün-
ket, Pikó Tildát. A szentmisék végén beszél-
tem a rádióról Nagyfaluban és Szilágysom-
lyón, majd elbeszélgettünk a hallgatókkal.

Örömmel láttam, hogy többen hallgatnak 
minket, mint legutóbb. Az okostelefonra 
telepíthető alkalmazást is sokan ismerik és 
használják. Nagyon lelkesek és hálásak vol-
tak a hallgatók. Sok Mária rádiós tárgy is 
gazdára talált.

Július 27-én Nagyváradon volt önkén-
tes-találkozó. Egyébként a nyári időszakban 
megszokott érdeklődésen felül voltak jelen 
az önkéntesek, és nagyon jó volt a hangulat 
a találkozókon.

Július végén életemben először jártam a 
Zsil völgyében. Gyönyörű vidék! Petriláról 
és Vulkánból volt közvetítés. A hónap utolsó 
napján három, kétnyelvű szentmisén vettem 
részt: Petrilán, Petrozsényben és a Petrilához 
tartozó Lónya-telepen. Mindhárom helyen 
találtam néhány hallgatót, pedig csak inter-
neten lehet ott hallgatni a Mária Rádiót. Az 
emberek nagyon kedvesek voltak, azok is, 
akik nem hallgatták a rádiót. Bízom benne, 
hogy ezután több hallgatónk lesz. Augusz-
tus 7-én leszerelni mentem, és úgy hozta a 
helyzet, hogy a vulkáni és a lupényi hívek-
kel is találkozhattam. Itt is találtam néhány 
lelkes hallgatót. Jövőre Petrozsényből és 
Lupényből tervezek közvetítést. Köszönet a 
plébánosoknak és a híveknek nyitottságu-
kért és kedvességükért. Augusztusban még 
két helyen találkozhattunk a hallgatókkal a 
közvetítések hetében: Biharpüspökiben és 
Bihardiószegen.

Köszönjük a bátorító visszajelzéseket és a 
támogatást mindenkinek!

Szilágyi László

Szilágysomlyó

Petrilla

Lónya-telep

Nagyfalu

Lupény

Nagyvárad

Tibor atyával beszélget Gável Gellért, Mező Misi 
és Gável András (balról jobbra)

Műhelymunka a CSIT-en

Petrozsény

Diószeg
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Kedves Mária Rádió Erdély hallgatók! 
Amióta a Szűzanya tiszteletére elindult 
a Mária Rádió műsorsugárzása, változa-
tos műsorokkal, gyakori imádsággal és a 
kultúra fellendítésével értékes, szívet-lel-
ket melengető eszközökkel igyekszik a 
hallgatók üdvösségén dolgozni, a rádió-
zás sajátos módszereivel.
A műsorok változatossága nem az una-
lom elkerülése érdekében való törekvés, 
hanem az élet összetettségéből kiindulva, 
igyekszik az élet minél több területén (,) 
értékeket nyújtani, nem emberi okosko-
dásból kiindulva, hanem az isteni taní-
tást figyelembe véve, a mai emberhez, 
mai eszközökkel örök érvényű igazságok 
köré épülve.
Az Anyaszentegyház fő törekvése az is, 
hogy a kor emberéhez szóljon örök idő-
szerű témakörökben. Tegnapunk már 
történelem, mai napunk kegyelemből 
kapott ajándék, a holnapunk, a jövő, 
reményteljes várakozás. Ezen jövő felé 
tekintve, Szentatyánk, Ferenc pápa, buz-
dítani akar mindannyiunkat, hogy biza-
lommal és keresztény lelkülettel nézzünk 
előre. A „Remény zarándokai” címmel 
kezdeményezte a Szentatya, a 2025-ben 
esedékes szentévre való előkészületet. 
Ennek a felszólításnak a jegyében, mi is 
bekapcsolódunk az előkészület folyama-

tába, a hasonló című, egyelőre két heten-
ként kedden, déli órában történő műsor-
sugárzás által.
Egy pár mondat a Szentatya gondolatai 
alapján: „Bizakodunk abban, hogy sikerül 
legyőzni a járványt és a világ visszatalál 
személyes és társadalmi kapcsolatainak 
megszokott ritmusához. Ez annál köny-
nyebb lesz, minél inkább megvalósul a szo-
lidaritás, nem hanyagolják el a rászoruló 
lakosságot … (”, „) Őriznünk kell a remény 
lángját, és mindent megtenni azért, hogy 
bizalommal tekintsünk előre a jövőbe. A 
2025-ös szentév jó alkalom (,) lesz az újjá-
születésre, amire mindannyiunknak szük-
sége van.”, „a szegények kiáltását meg kell 
hallanunk. A jubileum lelki dimenziója 
megtérésre szólít minket. Valamennyien 
zarándokok vagyunk ezen a földön, ame-
lyet az Úr azért bízott ránk, hogy vigyáz-
zunk rá. Nem szabad elhanyagolnunk a vi-
lágot, csodáljuk közös otthonunk szépségét 
és viseljük gondját. Ezzel hűen válaszolunk 
Isten akaratára.”
Ezen, és hasonló gondolatok jegyében 
kezdtük el mi is ezt a műsorsorozatun-
kat, amelynek meghallgatására várunk 
mindenkit szeretettel. Legyünk együtt 
az éter hullámain és építsük a jövőt a re-
mény zarándokaiként.

Giosanu Leonard

A biblia története

A „Remény zarándokai” 

Ebben a műsorban szeretnék bepillan-
tást nyújtani a kedves hallgatóknak arról, 
hogy a szentírást hogyan kell tekinteni a 
népi hagyományokig és mítoszokig visz-
szanyúló eredetétől a jelenbéli értelmezé-
sig. Bemutatom a szentírás keletkezését, 
áthagyományozását és terjedését, s azt, 
hogyan olvasták és használták az ókor-
tól napjainkig, az eredeti nyelveken és 
fordításokban. Tehát a szentírás nem két 
fekete bőrborítású tábla közé kötött szent 
egység, hanem egy hosszú és különös 
folyamat eredménye, amelyet rendkívül 
sokféle módon értelmeztek az évszázadok

alatt. Vizsgáljuk meg a nyelvezetét, majd 
a szöveg tartalmait (egészen) a kezdetek-
től a szentírásig, majd a hivatalos és nem 
hivatalos szövegeket és a bibliai kézirato-
kat. Természetesen a biblia jelentései és 
tárgya a különbözőek egyes időszakok-
ban, mint a rabbik és egyházatyák idejé-
ben, a középkorban, a reformáció vagy a 
felvilágosodás korában. Nem utolsó sor-
ban pedig a végkövetkeztetés: a biblia és a 
hit viszonya. Várom a kedves hallgatókat 
minden második vasárnap délelőtt a rá-
diókészülékek elé. Mélyüljünk el együtt 
a biblia világában!

Karácson Tibor, műsorigazgató

Hála-körút
Az erdélyi Mária Rádió önkénteseinek lel-
kes és odaadó szolgálata azért is nagyon 
fontos számomra, mert a saját világomat 
is tágítják, színesítik, teszik szebbé, és sar-
kallnak az őszinte odafordulásra, meghall-
gatásra. Jó támasz, nagy segítség tud lenni 
egy értő beszélgetés, egy közös program, a 
tekintetek összefonódása, vagy épp a közös 
hálaadás. Hozzáadott értéket képviselnek 
számomra az önkéntesek, ezért is tartom 
kiemelkedőnek, ha velük találkozhatok, ha 
minőségi időt tölthetünk egymás társasá-
gában. Úgy adódott, hogy augusztus 1-én 
egy spontán ötlet apropóján csatlakoztam 
a találkozókhoz, melyen a hálaadás fonalát 
szőttük. Gyergyóban kezdtük a körutat, ami 
számomra azért is volt különleges, mert oda-
tartozom, ott születtem, ott tanultam, ott 
találtam rá önmagamra és Istenre. Valahogy 
együtt dobbant a szívem azokkal, akik jelen 
voltak, akik valamilyen szinten a családom-
hoz tartoznak. Innen, a valahova tartozás 
élményét, a közösség megtartó erejét vit-
tem tovább. (Az ) Utunk második állomá-
sa Udvarhely volt, ahol már jártam, még a 
kezdetek-kezdetén, mégis akkora szeretettel 
és örömmel fogadtak, mintha először ta-
lálkoztunk volna. Innen a nevető arcokat, 
az őszinte mosolyokat, az elimádkozott és 
elimádkozásra váró kéréseket vittem tovább. 
A körút Szentegyházán záródott. Ott, ahol 
még sosem jártam, ahol senkit sem ismer-
tem. Jó volt együtt lenni, ismerkedni, meg-
hallgatni és meghallgatva lenni. Öröm volt 
látni azokat, akiket csak a közösségi hálóról 
vagy épp a vonal túlsó végéről ismerek. In-
nen a találkozásokat, a megörökített fotót, 
valamint a visszajelzéseket vittem tovább. 
Hálás vagyok, hogy részese lehettem a sze-
mélyes találkozásoknak, az együtt megélt 
pillanatoknak, a sok szerető ölelésnek. Isten 
Áldja minden önkéntes szolgálatát, jelenlé-
tét, szeretetét és imádságát!

Ferencz Emese

PROMÓCIÓ
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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 Márton Áron beszédsorozata  
 a nyolc boldogságról*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Reggeli ima
06:15 Zsolozsma-reggeli dicséret
06:40 Szentek gondolatai*
06:45 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Szentmise
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Székelyudvarhelyről
09:20 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával
10:30 A hit görögkatolikus szemmel/  
 Boldog reményünk 
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 A hit kapuja /  
 Keresztény szemmel az  
 após-anyós hivatásról
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 Jézus él - tanúságtételek
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret 
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Reflektorfényben Istennel/  
 A magyar nemzet hitvallói 
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Effata, nyílj meg/ A szeretet  
 köteléke a házasságban
22:00 Zsolozsma - Kompletórium
22:10 Hallgassuk az örömhírt!
22:40 Életrenövelő*/ 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 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Reggeli ma
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Szentek gondolatai
06:45 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző 
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 Út, igazság és élet /  
 A remény zarándokai
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*
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* / 
 Keresztény szemmel 
 az após-anyós hivatásról*
02:45 Pápai Angelus*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:10 Szeretetláng rózsafüzér
03:35 Szerzetes lelkiségek*
04:00 Szentségimádás*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Reggeli ima
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Szentek gondolatai
06:45 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Szentmise
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Sepsiszentgyörgyről
09:20 Rózsafüzér
10:00 Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
10:30  A pápaság története/  
 Lázár, kelj fel!
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 A vallás története/ Életreceptek 
 Szent Benedek nyomán
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:37 Medjugorjei üzenet
14:40 Imaszándékok fogadása  
 Nagyváradról
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Tárgyaljuk meg
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 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 Meghallgatlak
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 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Reggeli ima
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Szentek gondolatai
06:45 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző 
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája*
09:00 Imaszándékok 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*
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 november első vasárnapjáig a magyar nyelvű adást 
0 órától 15 óráig sugározzuk!

◆  A *-gal jelölt műsorok ismétlések.

◆  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

MÁRIA RÁD IÓ - FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK! 7

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 Biblia története*/  
 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 Reggeli ima
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Szentek gondolatai
06:45 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 Márton Áron beszédsorozata  
 a nyolc boldogságról
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* / 
 Boldog reményünk*
23:00 Férfihangok*
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 szenvedély- 
 betegségekből*/ 
 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*
07:25 Műsorismertető
07:30 Lélekhangoló/Napindító
08:40 Veled megyek - lelki olvasmány
08:45 A zarándok élete
09:00 Az édesanyák védelmében
09:20 A Biblia története / 
 Engedjétek Hozzám a  
 gyermekeket
10:00 Imaszándékok fogadása
10:30 Rózsafüzér
11:00 Szentmise
12:00 A hét plébániája
12:10 Apja fia /  
 Gyöngyszemek
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 A vallás története* /  
 Életreceptek  
 Szent Benedek nyomán*
16:00 Református félóra*
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér 
18:00 Szentmise
19:00 Úrangyala
19:05 Meseház
19:25 Műsorismertető
19:30 Zsolozsma – Esti dicséret
20:00 Családépítő / Életrenövelő
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 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Élő vízforrás/ 
 Lélekápolás*
06:30 Szövetség az életért*
07:00 Napindító 
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája
09:00 Imaszándékok fogadása
09:20 Rózsafüzér
10:00 Iránytű
10:45 Vasárnap-ajánló
11:00 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 Ferences félóra/ 
 Ferences mozaik
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:20 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 Férfihangok / A mi rádiónk
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Házunk táján*
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: Szent László király

Plébános: Tatár Zoltán

Titulus: Szent Borbála

Plébános: Bajkó Norbert

Titulus: Nagyboldogasszony

Plébános: Voiculescu Cristian 

Titulus: Szent Anna
Plébános: Nagy József

Titulus: Szűz Mária Királynő 
Plébános: Bakos Gábor

Titulus: Szűz Mária születése

Plébános: Májernyik Mihály

Titulus: Páduai Szent Antal

Plébános: Bogdan István

Titulus: Nagyboldogasszony 

Plébános: Opra István

Titulus: Szent Kereszt megtalálása

Plébános: Tódor Attila

Titulus: Szentlélek

Plébános: Vojtku László

Titulus: Szent kereszt felmagasztalása

Plébános: Czikó László

Titulus: Szent Mihály arkangyal

Plébános: Jánosi Szabolcs

Titulus: Szent Lőrinc

Plébános: Varga Sándor  

Titulus: Szent István király 

Plébános: Baróti Csaba

» SZÉKELYSZENTKIRÁLY

» KRASZNABÉLTEK

Titulus: Szent kereszt felmagasztalása

Plébános: Darvas-Kozma József

» CSÍKSZEREDA-SZENT KERESZT

Titulus: Lisieux-i Kis Szent Teréz 

Plébános: Tamás Barna

» SZÉKELYUDVARHELY

» PETRILLA » VULKÁN

» KÉZDIMARTONOS » BIHARDIÓSZEG

» SZENTJOBB

» ÉRMIHÁLYFALVA

» OROSZHEGY

» KÉZDISZENTKERESZT

» SZATMÁRNÉMETI

» BÚZÁSBESENYŐ

» APÁTFALVA-MAGYARORSZÁG

» NAGYVÁRAD-BIHARPÜSPÖKI
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Titulus: Nagyboldogasszony

Plébános: Pék Sándor

» NAGYVÁRAD-SZÉKESEGYHÁZ

Hálás köszönet a   
plébános atyáknak és  
egyházközségeiknek!



GYEREKSAROk

Tovább tanulmányozva a Teremtés könyvét, megtudjuk, hogy: 7„Vita támadt Ábrám nyájának pászto-
rai és Lót nyájának pásztorai között. (A vidéken akkor kánaániták és periziták laktak.) 8Ezért Ábrám 
így szólt Lóthoz: „Ne legyen vita köztem és közted, pásztoraim és pásztoraid között, hiszen testvérek 
vagyunk. 9Nemde, nyitva áll előtted az egész vidék? Válj el tehát tőlem: ha te balra mégy, én jobbra, ha 
te jobbra mégy, én balra.” (Ter 13, 7-9)

TEREMTÉS KÖNYVÉNEK 

TANULMÁNYOZÁSA

MÁRIA RÁD IÓ - FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK! 9

14„Mihelyt Ábrám meg-
hallotta, hogy rokona 
fogságba esett, mozgó-
sította kipróbált szolgá-
it, akik nála születtek, 
318 férfit, s üldözte őket 
egészen Dánig…..16 Visz-
szahozott minden zsák-
mányt, s rokonát is, Ló-
tot, minden vagyonával, 
az asszonyokkal és szol-
gákkal együt”. 
(Ter 14, 14, 16)

Majd vágd ki azokat a vastag vonalak mentén! Az A és B vonalak mellett is vágj egy csíkot! A szaggatott vonalak mentén hajtsd 
be a kép alját, oldalát és ragasztófület, majd ragaszd össze! A két emberfigura alján levő ragasztófüleket is hajtsd be, majd 
helyezd a két figurát a kivágott nyílásokba, s ragaszd alulról oda őket!

SZÍNEZD KI A RAJZOKAT!

Összeállította: Farkas Szilvia, Forrás: freebibleimages.org, Evert Kuijt: 365 bibliai történet, biblikusrejtvenyek.hupont.hu

Itt jártunk



MÁRIA RÁD IÓ - FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK!

LELKI TÁPLÁLÉK önkéntesek

Összeállította: Dallos Ágnes

Rózsafüzér 
Királynője!

Könyörögj 
érettünk!

Várkonyi István: Rózsafüzér

Heinrich Bacht

TIÉD AZ ORSZÁG

Olyan, akár egy szent bilincs; csodálkozva nézem, ima közben épp úgy feszül, mint 
bilincs a kézen.                                                   
Nagyanyám is így viselte kezén az olvasót, bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Rózsafüzért viselt mindig, s hogy elment egy napon, rózsafüzér feszült kezén, a bús 
ravatalon...
Rózsafüzérrel anyám is szent kép elé hajolt; bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Engem is így tanított, s kezembe rózsafüzért adott, legyünk egész családunkkal szelíd 
Istenrabok! 
Nagyanyám már tudja, hogy kik az igaz szabadok, hisz azért szabad ő a mennyben, 
mert Isten rabja volt.

Urunk, 
te egyszer eljössz újra hozzánk! 
Ahogy a villám feltűnik keleten 
és nyugaton is látszik a fénye, 
úgy jössz el hozzánk. 
Úgy jössz, mint a sors, 
elkerülhetetlenül, 
mert te vagy a világ sorsa. 

Támadj fel, Urunk, hatalmaddal, 
és vigasztalj meg minket 
újra eljöveteleddel! 
Mert tied az ország 
és a hatalom és a dicsőség 
mindörökké. 
Ámen.

10

Október a Rózsafüzér hónapja

Mindennapunk  Királya
A liturgikus év utolsó vasárnapján Krisztus, a KIRÁLY lép elénk, mint a ha-
talomban és dicsőségben eljövő, számon kérő és ítélő ÚR, a világtörténelem 
utolsó, egyetemes ünnepén, az ítélet napján.
Éppen „királyságával” kapcsolatban kellett magyarázkodnia, hogy milyen ki-
rály is Ő és hol van az országa. „ Az én országom nem innen való” mondja 
Pilátusnak. Jézus országa tehát nem köznapi értelemben vett ország, és Jézus 
nem evilági értelemben vett uralkodó fölöttünk. Ő életünk központja, szívünk 
Királya.
Jézus általunk, velünk és bennünk él és uralkodik. Minden emberben Ő közelít 
felénk, így mindennap alkalmunk van szolgálni őt. Ő mindennapunk Királya!



LELKI TÁPLÁLÉK önkéntesek

Balog Máriának hívnak, 72 éves vagyok. 
Nagyváradon születtem, és itt élek a fér-
jemmel, a lányommal, vejemmel és két 
unokámmal. Manikűrösként dolgoztam, 
onnan jöttem el nyugdíjba. 2000-ben 

alakult meg templomunkban a Mária Lé-
giós imacsoport. Innen is jött a Mária tisztelet 

az életembe. Amikor hallottuk, hogy el fog indulni a Mária 
Rádió, jelentkeztünk a rózsafüzér ima végzésére. Segítettünk 
takarítani és az újságok terjesztésében is. Szóval önkéntes va-
gyok a kezdetektől. Szinte egész nap hallgatom a Mária Rádi-
ót. Sokat fejlődtem ezáltal. Lelkileg gazdagabb lettem azáltal 
is, hogy önkéntességet vállaltam. Kérem a Szűzanyát, hogy 
segítsen, hogy tudjunk legalább imádkozni a rádióban. Na-
gyon jól esik a sok visszajelzés, amikor mondják, hogy vele-
tek imádkoztunk, vagy meggyógyult az, akiért felajánlottuk 
az imát. A munkatársak kedves szavai is vonzanak minket. 
Öröm önkéntes feladatot vállalni. Ezért ajánlom mindenki-
nek, hogy ne féljenek önkéntes munkát vállalni. Sok örömöt 
és lelki fejlődést hoz számunkra. Ezt ki kell próbálni!

A nevem Imre Rozália, csíkborzsovai 
lakos, feleség és két gyermek édesanyja, 
jelenleg betegnyugdíjas vagyok. Régóta 
hallgatom a Mária Rádiót, és egy felhí-
vásnak eleget téve, öt éve úgy döntöt-

tem, hogy a Jóisten segítségével önkéntes 
szolgálatot is vállalok a csíksomlyói stúdió-

ban hétről hétre. Recepciósként igyekszem minden tőlem 
telhetőt megtenni és segítséget megadni a munkatársak szá-
mára. Külön örömként és hálával a szívemben élem meg, 
hogy a stúdióba betérő hallgatóknak és önkénteseknek a 
segítségére lehetek, megértéssel fordulhatok imaszándékot 
kérő, nehéz lelki terhet viselő embertársaimhoz. Mindig 
szívesen vállalom a szolgálatot, mert testi-lelki megnyug-
vást, feltöltődést és vidámságot kapok az engem körülvevő 
emberektől, sőt meg a hétköznapi gondok is a háttérbe szo-
rulnak. Bátorítom mindazokat, akik az önkéntességet for-
gatják szívükben, hogy ne féljenek megtenni a lépést, mert 
embereken segíteni jó és a Jóisten százszorosan megtéríti 
kegyelmeivel és szeretetével az érte tett szolgálatot.

Mint ismeretes, a Mária Rádió önkéntesek munkájára épül. 
Már több százra emelkedett azok száma, akik örömmel és 
szeretettel válaszoltak arra a meghívásra, hogy együtt dol-
gozzunk Isten országáért. Mindannyian adottságaik, talen-
tumaik és életük bemutatásával, önkéntes szolgálatukkal 
valójában arról tettek tanúságot, hogy Krisztus él.

Hálás szívvel köszönjük, hogy ebben az évben is, fá-
radtságot 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, 

KÖSZÖNJÜK!

MEGJELENT  

A 2023-AS 

NAPTÁRUNK!

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 vol-
na 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 stúdi-
óinknál, akár személyesen vagy telefonon keresztül. 
Bár sokan vagyunk, de nem elegen. Csatlakozzon 
Ön is!
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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.

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

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: B-dul Kós Károly, nr. 6.
 520 055 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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