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edves Olvasó! Micsoda öröm a szü-
lőnek, az elkötelezett pedagógusnak 

vagy papnak az az élmény, amikor 
gyermekei, tanítványai egyike-másika rá-
döbben arra, mit is kapott, kaphat tőlük, s 
elkezdi értékelni azt! Innentől válik igazán 
személyessé a kapcsolat, az a szeretet, ami 
addig kínosan egyoldalú volt. 

A szentírás Isten türelmére, de ugyanak-
kor a megtérés elengedhetetlenségére hívja 
fel a fi gyelmünket. Sokszor halljuk, mond-
juk, hogy Isten türelme „határtalan.” Pedig 
ennek logikailag nincs értelme. Nem be-
szélhetünk ott türelemről, ahol feladjuk az 
elvárásainkat. A lemondás valakiről vagy 
valamiről nem türelem. Isten hosszan tűrő, 
de nem mond le rólunk, nem adja fel az éle-
tünkkel szemben táplált elvárásokat.

Isten, akinek minden ember személyesen 
teremtett és szeretett gyermeke, egyáltalán 
nem viseltetik közönnyel egyikünk sorsa 
iránt sem. Aggódik értünk, félt bennünket! 
Szabadságunkat tiszteletben tartva kiszol-
gáltatja magát az ember szabad döntésének, 
sebezhetővé teszi magát általunk. Épp ezért 
akkora öröm számára, ha az ember válaszol 
a szeretetére. Ilyen válasz a megtérés, a bű-
nöktől való elfordulás és az atyai házba ha-
zatérés is. Ilyenkor, ahogyan Jézus mondja 
az evangéliumban, ünnep van a mennyek 
országában. Az örvendező Isten ünnepe a 
megtérő bűnös fölött. Vegyük észre mi is, 
amíg még időnk van erre, a bennünket kö-
rülvevő örömforrásokat! Tudjuk értékelni az 
Isten és embertársaink szeretetét, s ha meg-
sértettük azt bűneinkkel, őszinte bűnbánat-
tal állítsuk helyre a megsebzett kapcsolatot! 
Higgyük el, a magunk öröme mellett Isten-
nek és emberi szeretteinknek is örömet oko-
zunk ezzel!

Karácson Tibor, műsorigazgató

K

Köszönjük, hogy 13 éve részesei lehetünk e csodának! 
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, MÁRIA RÁDIÓ!
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AKTUÁLIS

 Néhány évig önkéntese voltál az Er-
délyi Mária Rádió kolozsvári stúdiójá-
ban, majd munkatársként dolgoztál egy 
éven át. Most visszatérsz önkéntesnek…

Igen, így van, hiszen jelenleg állapotbeli 
kötelességem, hogy tanuljak. Ha prioritási 
listákban gondolkodom, nehéz eldönteni, 
hogy melyik kihívásnak kell jobban megfe-
lelnem: szívem szerint tovább ügyködnék a 
Szűzanya virágoskertjében munkatársként, 
a kialakult helyzet racionális oldalát tekint-
ve pedig úgy vélem, önkéntesként is tevé-
kenykedhetek ennek minden velejárójával. 

 Hogyan tekintesz vissza az elmúlt egy 
évre?

Több síkja van ennek az egy éves történet-
nek, a „földi” dolgokkal kezdem, és csupán 
kulcsszavakban foglalom össze: technikai 
fejlődés, csapatmunka, figyelem-megosz-
tottság, adminisztratív ügyek rendezése, 
stb. Ami ezen felül van (direkt használom a 
felül szót, hiszen valóban többletet adott a 
mindennapokban), az kevésbé fejezhető ki 
kulcsszavakban. Attól kezdve, hogy ez a le-
hetőség Marcsi által úgy pottyant az ölem-
be, mint egy „kegyelem-munkahely”, azon 
keresztül, hogy szinte soha nem kellett 
egyedül lennem sem műsor közben, sem 
háttérmunkák alatt, egész odáig, hogy új 
és segítőkész embereket ismerhettem meg, 
akiket azóta barátaimnak nevezek – mind-
mind olyan tények, amelyektől a munka 
nem munka, hanem öröm. 

 Milyen különbséget látsz az önkéntes 
és munkatársi munka között?

Egy alkalmazottnak naprakész kell len-
nie mindennel, ami gyakran csak a szín-
falak mögött nyilvánvaló, s amibe önkén-
tesként vajmi kevés betekintése van az 
egyénnek. Műsorvezetőként például nem 

elég betoppanni a műsor kezdete előtt né-
hány perccel, hiszen elő kell készíteni a dol-
gokat; viszont önkéntesként is van felelős-
ség a felvállalt munkában, ám véleményem 
szerint mégsem annyi és nem olyan szintű. 

 Hogyan érezted magad a nagy család-
ban?

A kolozsvári rádió-közösség valóban 
második családommá vált: a fiatalok, akik 
lelkesen jöttek és rózsafüzért szemelgettek, 
zsolozsmáztak, hanganyagot vágtak, vagy 
éppen kávét főztek illetve ebédet hoztak, 
biztosították azt a légkört, amelyben az 
ember otthon érzi magát. Ami számomra 
furcsa, hogy általában egy év viszonylag rö-

vid idő ahhoz, hogy mély kapcsolatok ala-
kulhassanak ki, mégis úgy érzem, születtek 
olyan kötelékek, amelyek a továbbiakban 
megmaradnak és megtartanak.

 Munkatársként egy utolsó üzenet a 
hallgatóknak…

Amikor tavaly első üzenetet kellett meg-
fogalmaznom, önkéntelenül az ima ötlött 
fel bennem, s amikor most búcsú-üzenetet 
kell kigondolnom, a hála jut eszembe: kö-
szönjük, hogy a kolozsvári stúdióért néha 
elrebegtek egy-egy fohászt (továbbra is 
szükség van rá), és köszönjük, hogy a fiata-
lokért és a fiatalokkal együtt imádkoztak, 
amikor arra sor került. Hála Önökért!

2017 decemberében Lengyelfi Emőke 
az Erdélyi Mária Rádió kolozsvári 
stúdiójának hivatalosan is munkatársa 
lett. Egy eléggé zsúfolt év után 
szubjektív okok miatt felmondott, 
vagyis újra önkéntese szeretne lenni 
a Mária Rádiónak. Ennek kapcsán 
kérdeztük.

ÁTALAKULÁS
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A rádiók munkatársai azért gyűltek ösz-
sze, hogy megbeszéljék közös törekvése-
iket a közeljövőre nézve, melyek között 
szerepelt egy szlovákiai és egy délvidéki 
magyar nyelvű frekvencia megszerzé-
se, a felkészülés a 2020-as Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra, valamint 
önkénteseknek szóló közös rendez-
vények szervezése, közös kiadványok 
megvalósítása. A négy magyar nyelvű 
Mária Rádiónak MAMÁR néven van 

egy egyesülete. Ennek elnökévé az erdé-
lyi Mária Rádió műsorigazgatóját, Ka-
rácson Tibor atyát választották. A Má-
ria Rádió Délvidék örömmel számolt be 
arról, hogy a magyarországi gyűjtések-
nek köszönhetően csapatuk megerősö-
dött, egyre több atya és fiatal áll a rádió 
szolgálatába. A Mária Rádió Felvidék új 
elnöke Szabó Zsolt lett, a Mária Rádió 
Magyarország pedig útjára indította a 
Romano Maria Radiót. A négy Mária 
Rádió munkatársai együtt imádkoztak 
a kalocsai székesegyházban, valamint 
meglátogatták az Astríceumot is Bá-
bel érsek kíséretében. Ne a múlttal és 

a jövővel foglalkozzunk, hanem éljük 
meg a jelen szépségeit, a mára figyel-
jünk – fogalmazta meg dr. Bábel Balázs 
kalocsa-kecskeméti érsek, a 4 magyar 
nyelvű Mária Rádió találkozóján. Az 
érsek atya az érseki palotában fogadta a 
délvidéki, erdélyi, felvidéki és a magyar-
országi Mária Rádió műsorigazgatóit, 
munkatársait. Közös elmélkedésükben 
Bábel Balázs érsek atya rámutatott: 
Fogjuk fel életünket is adventként. 

 

Ez a nagy advent akkor teljesedik be, 
amikor az örök élet kapujához érünk el, 
de nem mindegy hogyan jutunk el odá-
ig. Ezért minden cselekedetünknek súlya 
van. Ezért bármilyen nehéz feladattal is 
állunk szemben, a kitartást, az állhata-
tosságot őrizzük meg a lelkünkben. A 
találkozó résztvevői látogatást tettek a 
felújított székesegyházban, valamint az 
érseki palotában, a délután folyamán 
Pakson, a Mária Rádió jövőbeli teendői-
ről, céljairól, terveiről esett szó. A talál-
kozó másnapján közös kirándulásként a 
Paksi atomerőműbe tettek látogatást.

Prontvai Vera

„Egy olyan családba tartozni, amelynek a 
tagjai igazán közösségben, egységben vannak 
egymással” – ez volt a mottója a csapatépítő 
tréningnek, amelyen az Erdélyi Mária Rádió 
munkatársaiként részt vettünk december 
12–14. között Kisbácson, hogy még jobban 
tudatosítsuk, megéljük hivatásukat. 

A tréninget Karácson Tibor atya, rádiónk igaz-
gatója vezette, aki a munka mellett a lelkiekre 
is nagy hangsúlyt fektetett. 

Első este inkább az ismerkedésen volt a hang-
súly. A bevezető után egy olyan játék követke-
zett, amely rámutatott, hogy ismerem-e a mun-
katársam erényeit vagy csak a hibáit látom; saját 
tévedéseimet felismerem-e; el tudom-e alázattal 
fogadni a kritikát, stb.? A kiértékelő után éjjel 
szentségimádáson vettünk részt.

A második nap, mely szentmisével kezdődött, 
a kommunikációra összpontosított. Az elvégzett 
feladatok, tesztek segítségével felismertük, hogy 
csakis egységben tudunk jó eredményt elérni. 
Nagyon fontos az információcsere. Felbukkan-
tak a csapatban eddig rejtőzködő képességek is. 
A beszélgetések segítettek, hogy meglássuk egy-
más munkahelyi nehézségeit és közösen megol-
dásokat kerestünk. Bebizonyosodott, hogy tu-
dunk együtt dolgozni, de túl kevesen vagyunk, 
hogy egy ilyen nagy feladatot ellássunk, ezért 
szükség van az önkéntesekre. Különösen, akik 
a technikában tudnak segíteni. A nap végén a 
megbeszélteket az Oltáriszentségben jelen lévő 
Úr elé vittük, hálát adva egymásért, az önkén-
tesekért, hallgatókért, támogatókért. 

A harmadik nap is szentmisével kezdődött, 
majd a kötetlen beszélgetések és a kiértékelő 
után mindenki hazaindult, hogy új lendülettel 
és a Szűzanya lelkületével teljesítse a rábízott 
feladatokat.

Úgy érzem, mindenkinek hasznos volt ez az 
együtt eltöltött néhány nap. Sokat tanultunk, 
beszélgettünk, játszottunk – sikerült lebontani 
a köztünk lévő falakat és jobban megismertük 
egymást. Kétségtelen, hogy jobb csapat lett be-
lőlünk és sikerült családdá formálódjunk, egy 
olyan családdá, amelynek a tagjai törekszenek 
a hitelességre.

Köszönöm, hogy ennek a családnak a tagja 
lehetek s remélem, még találkozunk! 

Görgényi Tünde Andrea

RÁDIÓS TALÁLKOZÓ CSAPATÉPÍTÉS
A négy magyar nyelvű Mária Rádió (az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és 
a magyarországi) találkozójára került sor Kalocsán Bábel Balázs érsek 
társaságában december 11-e és 12-e között. 
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November 29. és december 12. között 
zajlottak a 2018-as év utolsó önkéntes-
találkozói. Székelyföldön ezúttal 
Tibor atya várta az önkénteseket, 
Marosvásárhelyen az erdőszentgyörgyi 
plébános volt a találkozó meghívottja, a 
többi helyszínre jómagam látogattam el. 

Krisztus király vasárnapja után arról el-
mélkedtünk, hogy Jézus milyen király a mi 
életünkben. Olyan, mint a nyugat-európai 
monarchiák uralkodói, akiknek sem tör-
vényhozó, sem végrehajtó hatalmuk nincs, 
illetve arról is szó esett, hogy mennyire van 
reális beleszólása az életünkbe és a dönté-
seinkbe. Bízom benne, hogy az advent fo-
lyamán sikerült ezen tovább elmélkedni, 
és változásokat eszközölni, amennyiben 
szükségét éreztük. Ha nem, a 2019-es év 
még előttünk áll, hogy azt másképp, Neki 
tetszőbb módon éljük meg. 

December 9-én és 16-án Dévára látogat-
tam, ugyanis ebben az időszakban onnan 
közvetítettünk szentmiséket a csángó telepi 
Páduai Szent Antal plébánia-templomból. 
A lehetőségek korlátozottsága miatt ott 
kevesebb hallgatónk van, akik interneten 
vagy a 0315040404-es telefonszám hívása 
által hallgatják az Erdélyi Mária Rádiót. 
Bár kevesen vannak, de annál lelkesebbek a 
dévai hallgatóink. Sok pozitív visszajelzést 
kaptunk, sokat jelent nekik, hogy hallgat-
hatnak minket. Ezúton is megköszönöm a 
plébános atyának, az önkénteseknek és a 
hallgatóknak a kedves fogadtatást és ven-
déglátást. Remélem, hogy ezután többen 
hallgatják majd a Mária Rádiót, és aktívab-
ban bekapcsolódnak a mi nagy családunk 
életébe a dévaiak.

December 23-án Tasnádon jártam a 
hetes közvetítés lezárására. Itt már sokkal 
több hallgatónk van, hiszen adóberendezé-
sünk a templomtól hajításnyira található. 
Bevallottam nekik, hogy az előző években 
nem volt bátorságom közvetítéseket szer-
vezni, illetve odalátogatni, mert sok gond 
volt az adóval, amit végül a tavalyi évben 
sikerült teljesen felújítani. Arra buzdítot-
tam a hallgatókat, hogy legyenek aktívab-
bak, telefonáljanak be az élő műsorokba 
és kapcsolódjanak be a rádió életébe az új, 

szatmári stúdió által, ami mindössze 50 
km-re található Tasnádtól. Sikerült Újtas-
nádra is ellátogatnom, ahol arra buzdítot-
tam a jelenlevőket, akik szinte mindnyájan 
– köztük sok férfi is – hallgatják a Mária 
Rádiót, hogy érezzék a sajátjuknak rádión-
kat és vállaljanak ima-hátteret. Mindkét 
helyen arra kértem az önkénteseket és a 
hallgatókat, hogy készüljön új lista az új-
ságot igénylőkkel. Ebben a plébános atya is 
segítséget ígért. 

Tasnádról Csanálosra látogattam, hogy 
ellenőrizzem a technikai lehetőségeket, 
ugyanis januárban egy hétig innen közve-
títjük majd a szentmiséket az ottani hall-

gatóink örömére, onnan ugyanis még soha 
nem volt közvetítés, pedig ez a falu egy 
püspököt adott az egyháznak, aki annak 
idején lelkesen támogatta a Mária Rádi-
ót. A helybéliek büszkék is voltak falujuk 
szülöttére, akiről még életében elnevezték 
a helyi általános iskolát és szobrot is állí-
tottak neki. Január 6-án el is látogatok oda 
újból, hogy találkozhassak az ottani hall-
gatóinkkal. 

Mindenkinek nagyon köszönöm a nagy-
lelkű és rendszeres anyagi támogatást is. 
Isten fizesse mindenkinek!

Szilágyi László

CSILLAGTÚRA Déva

Tasnád

Újtasnád



Farsangi mulatság 

a Mária Rádióval
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bepillantás a musorok mögéPROMÓCIÓ

M EG J E LE N T
CD - N

TÁMOGASSA ÖN IS
ADÓJA 2%-VAL A MÁRIA RÁDIÓT!

A FORMANYOMTATVÁNYT MEGTALÁLJA STÚDIÓINKBAN, 
ILLETVE HONLAPUNKON,

A WWW.MARIARADIO.RO  CÍMEN

Rádiónk is csatlakozik a rendezvény soro-
zathoz tematikus műsorokkal, interjúkkal, 
tanúságtételekkel. Erősítsük együtt házas-
ságunkat, családjainkat. Tartsanak velünk!

HANGOLJÁK LELKÜKET! 
Vasárnap reggel: fáradt arc, boldog szív, ko-

moly tekintet, három szempár, egy kézmozdu-
lat - kezdünk. Így indul minden vasárnap reggel 
a gyulafehérvári szeminárium stúdiójában. Lelket 
hangolunk, elsőként saját magunkét és miután ,,be-
mosakodtunk” a műsorra, a kedves hallgató lelkét is 
kezelés alá vesszük. A fáradtságtól gyűrött arcunk kisi-
mul, lelkünk megnyugszik, a kezdeti izgalmak elmúlnak.

,,Önök a Lélekhangoló című műsorunkat hallják, meghív-
juk önöket, hogy együtt hangoljuk a lelkünket az Istenre” – erre törekszünk, ezért ké-
szülünk, dolgozunk, hogy hallgatóink fáradt lelkeiket a napi zsolozsma, az evangéliumi 
elmélkedések és versek által ráhangoljuk az Isten szeretetére. Meghívjuk a Mária Rádió 
kedves hallgatóit, hogy továbbra is hangolják lelkeiket velünk az Úr napjának kezdetén.

Vagrin István

Szeretettel meghívjuk kedves ön-
kénteseinket és hallgatóinkat 2018. 
február 23-án Gyimesközéplokra, 
egy farsangi ünneplésre. A program 
délután 15 órától szentmisével kez-
dődik, majd 16 órától folytatódik a 
kultúrotthonban a kosaras (batyus) 
bállal. A délután folyamán lesznek 
humoros jelenetek, nótacsokor, tom-
bola, táncverseny és egyéb meglepe-
tések. Aki jelmezben érkezik, díja-
zásban részesül. 
A belépőjegy ára 20 Ron. Részvételi 
szándékát a 0744-472178-as telefon-
számon jelezze.

Éljük át együtt 

a farsang vidám hangulatát!
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HétfO Kedd Szerda
00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 Összetartozunk*/Kovász*
01:40 Útravaló
02:00 Hitigazságok szívnek és 
 léleknek*/ CSIFF*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Az igazság szabaddá tesz*
04:00 Egy lélek Isten szolgálatában*
04:30 Házasság és család*
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/Nagyböjti gondolatok**
08:00 Mozaik
08:30 Szt. Mónika nyomában/  
 Gyógyító növények
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Székelyudvarhelyről
09:15 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával
10:30 Vigasztaló szó/  
 Ecsmiadzin-kelet hangja
11:00 Gyógyír
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma – Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szerzetes lelkiségek
13:30 A hit kapuja
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása 
 Sepsiszentgyörgyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*/Nagyböjti gondolatok**
15:20 Zenés köszöntő
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora*
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 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 A szeretet útján
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Itt vagyok, hívhatsz!
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*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 Járjunk Krisztus útján*
02:30 Szülőkkel a szentek nyomában*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Segítség a szeretethez
03:30 Katedra*
04:30 Református félóra*
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/Nagyböjti gondolatok**
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája
09:00 Imaszándékok fogadása
 Csíksomlyóról
09:15 Rózsafüzér
10:00 Jelenünk és jövőnk
10:55 Állj meg egy szóra*
11:00 Egészséges lelki élet?! 
11:30 Íme hitünk szent titka
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma – Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Könnyíts a lelkeden
13:30 Dicsérjétek az Urat!
14:00 Fészekmeleg/ A család hangja
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása 
 Szatmárnémetiből
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*/Nagyböjti gondolatok**
15:20 Zenés köszöntő
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Veled vagyok!
19:00 Úrangyala
19:05 Kiutak a szenvedély- 
 betegségekből
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 Páratlan páros 
22:00 Zsolozsma – Kompletórium
22:10 Jézus cselekszik
22:40 Ecsmiadzin-kelet hangja*/  
 Vigasztaló szó*
23:10 Angyalok citeráján*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 A hit kapuja*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Szerzetes lelkiségek*
04:00 A szeretet útján *
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/Nagyböjti gondolatok**
08:00 Erdélyi tudósok a XX. században
08:30 Az Oltáriszentség csodái/ 
 Oltáriszentség – a szeretet 
 köteléke
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Sepsiszentgyörgyről
09:15 Rózsafüzér
10:00 Iránytű
10:45 Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma – Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng!
13:30 Krisztus Egyházának története
14:00 Márton Áronról pedagógus 
 szemmel/ Medjugorjei fesztivál
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása 
 Nagyváradról
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*/Nagyböjti gondolatok**
15:20 Zenés köszöntő
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 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 a Szt. József 
 plébániatemplomból
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

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 Szeretetláng
02:30 Ferences félóra*/ Ferences mozaik*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Jézus cselekszik*
04:00 Az Oltáriszentség csodái*/
 Oltáriszentség – a szeretet  
 köteléke*
04:30 Mária iskolájában*
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/Nagyböjti gondolatok**
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája*
09:00 Imaszándékok fogadása  
 Nagyváradról
09:15 Rózsafüzér
10:00 Örökségünkről szabadon
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!
13:30 Concerto
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása 
 Csíksomlyóról
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*/Nagyböjti gondolatok**
15:20 Zenés köszöntő
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Hallgassuk az örömhírt!*
18:30 Élő vízforrás/ Lélekápolás
19:00 Úrangyala
19:05 Vendégünk volt.../  
 Zarándok-úton/  
 Szabadulás a függőségektől 
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 Kovász/Összetartozunk?!
22:00 Zsolozsma – Kompletórium
22:10 A könyv
22:45 A szív papsága
23:00 Jócselekedetek a hétköznapok 
 rohanásában*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

Csütörtök



musorszerkezet

◆  A Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük. 

◆  A *-gal jelölt műsorok ismétlések. A **-gal jelölt műsorok csak 
nagyböjtben hallhatóak.

◆  Minden hónap első péntek éjjelén imavirrasztást közvetítünk 

a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból.

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

◆  Négy hetente csütörtök éjjel engesztelő imavirrasztást közve-
títünk a budapesti Szent István bazilikából.

◆  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*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 Szeretetláng*
02:30 Krisztus egyházának története*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Erdélyi tudósok a XX. században*
04:00 Dicsérjétek az Urat*
04:40 Pápai Angelus*
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/Nagyböjti gondolatok**
08:00 Napra-forgó
08:30 Mária iskolájában
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Kolozsvárról
09:15 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával 
10:30 Szövetség az életért
11:00 Házasság és család
11:30 Képmás
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma – Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng
13:30 Vasárnap-ajánló
13:45 Ismeretlen szeretet
14:00 Angyalok citeráján
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása  
 Székelyudvarhelyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző* / Nagyböjti gondolatok**
15:20 Zenés köszöntő/ 
 Jézus Szíve engesztelés
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:05 Egy lélek Isten szolgálatában
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Református félóra
20:30 Járjunk Krisztus útján
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 CSIFF/ Hitigazságok  
 szívnek és léleknek
22:00 Zsolozsma – Kompletórium 
22:10 Virrasztás az Úrral! / 
 Az Úr asztalánál* /  
 Mindennapok lelikgyakorlata, 
 Zsoltárkönyv
23:10 Könnyíts a lelkeden*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:50 Rózsafüzér*
01:00 Szentségimádás a Szt. József 
 plébániatemplomból*
02:00 Itt vagyok hívhatsz!*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet 
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Kiutak a  
 szenvedélybetegségekből*
04:00 Egészséges lelki élet?!* 
04:30 Jézus cselekszik*
05:15 Rózsafüzér
06:00 A Vatikáni Rádió műsora
06:25 Szentek gondolatai
06:30 A Lélek ajándékai*
07:00 Úrangyala
07:05 Református félóra
07:30 Lélekhangoló
08:25 Nagyböjti gondolatok**
08:30 Zengő orgonaszó / 
 Századok szent zenéje
09:00 Vasárnapi Örömhír*
09:15 Szülőkkel a szentek nyomában
09:30 A könyv*
10:00 Imaszándékok fogadása
10:30 Rózsafüzér
11:00 Szentmise
12:00 A hét plébániája
12:10 Atyám házában
13:00 Az igazság szabaddá tesz
13:30 Nagyböjti gondolatok**
13:35 Zenés köszöntő
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása

15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Isten megismerése
15:45 Gyöngyszemek
16:15  Márton Áronról  
 pedagógus szemmel* /  
 Mindennapok lelkigyakorlata*
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér 
17:55 Állj meg egy szóra -  
 lelki olvasmány
18:00 Szentmise
19:00 Úrangyala
19:05 Meseház
19:30 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Családépítő / Emberfaragó
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:30 Íme hitünk szent titka*
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Pro Vita Hominis*
22:40 Iránytű*/  
 Éjszakai virrasztás elmélkedése*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 Szeretetláng*
02:30 Gyógyító növények* / 
 Szent Mónika nyomában*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Vendégünk volt...*/  
 Zarándok-úton*/  
 Szabadulás a függőségektől*/  
04:00 Kapcsoljuk Rómát - Audiencia*
05:15 Rózsafüzér
06:00 A Vatikáni Rádió műsora
06:25 Szentek gondolatai
06:30 Élő vízforrás / Lélekápolás*
07:00 Úrangyala
07:05 Zsolozsma – reggeli dicséret
07:25 Napra-forgó*
07:55 Nagyböjti gondolatok**
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája
09:00 Imaszándékok fogadása
09:15 Rózsafüzér
10:00 Gyógyír*
11:00 Dalfakasztó/ Zsoltárkönyv*
11:30 Szövetség az életért
12:00 Pápai Angelus
12:10 Zsolozsma – Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Asztalt terítünk*
13:30 Nagyböjti gondolatok**
13:35 Zenés köszöntő
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Vasárnapi Örömhír
15:30 A szeretetből fakadó  
 szenvedés megtisztít
16:00 Ferences félóra/ 
 Ferences mozaik
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Az öregkor bölcsessége*/
 Örökségünkről szabadon*
18:30 Jézus él – tanúságtételek*
19:00 Úrangyala
19:05 Jézushoz Mária által*
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Katedra/
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:30 Házunk táján* / A mi rádiónk
22:00 Zsolozsma – Kompletórium 
22:10 Concerto*
23:00 Vasárnap-ajánló*
23:10 Medjugorjei fesztivál*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora
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gyereksarok

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

MAROSVÁSÁRHELY — REMETESZEG
Főesperesség: Marosi főesperesi kerület

Építési év: 1988–1990
Titulus: Remete Szent Antal

Örökös szentségimádási nap: szeptember 16.

Plébános: Szénégető István-Barnabás

NAGYVÁRAD - OLASZI
Főesperesség: Váradi esperesi kerület

Építési év: 1903–1905
Titulus: Szentlélek kiáradása

Örökös szentségimádási nap: –

Plébános: Szabó Ervin

CSANÁLOS
Főesperesség: Nagykároly I. esperesi kerület

Építési év: 1930–1934
Titulus: Szent Kereszt megtalálása

Örökös szentségimádási nap: –

Plébános: Tzier Ernő

HARGITAFÜRDŐ
Főesperesség: Felcsíki főesperesi kerület

Építési év: 1904–1909
Titulus: Szent István király

Örökös szentségimádási nap: június 21.

Plébános: P. Bátor Péter

FARKASLAKA

Főesperesség: Székelyudvarhelyi

 főesperesi kerület

Építési év: 1842–1848
Titulus: Nepomuki Szent János

Örökös szentségimádási nap:  március 4.

Plébános: Laczkó Vilmos

DÉVA II.
Főesperesség: Hunyadi főesperesi kerület

Építési év: 1935–1940
Titulus: Páduai Szent Antal

Örökös szentségimádási nap: január 9.

Plébános: P. Főcze I. Bonaventura OFM

TASNÁD
Főesperesség: Közép-Szolnoki Főesperesség

Építési év: 1783–1784
Titulus: Szűz Mária neve

Örökös szentségimádási nap: dec. 1. vasárnapja

Plébános: Kruzslitz Imre

NAGYVÁRAD - SZÉKESEGYHÁZ
Főesperesség: Váradi esperesi kerület 

Építési év: 1752–1780
Titulus: Nagyboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: február 4. vas.

Plébános: Fodor József

GYERGYÓSZENTMIKLÓS
Főesperesség: Gyergyói főesperesi kerület

Építési év: 1756–1773
Titulus: Szent Miklós

Örökös szentségimádási nap: október 1.

Plébános: Portik-Hegyi Kelemen

NYÁRÁDREMETE
Főesperesség: Marosi főesperesi kerület

Építési év: 1808–1812
Titulus: Urunk mennybemenetele

Örökös szentségimádási nap: január 18.

Plébános: Köllő Gábor

Hálás köszönet a  plébános atyáknak és  egyházközségeiknek!
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gyereksarok

Összeállította: Farkas Szilvia   Forrás: http://rajzosevangelium.hupont.hu

A farsang Vízkereszt napjától a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart.
Ekkor van az ideje a farsangi mulatságoknak. Íme néhány farsangi színező és feladat:

A nagyböjtben bűnbánatot tartunk, így készülünk a húsvét, a feltámadás megünneplésére. Ez az időszak

hamvazószerdával  kezdődik.
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LELKI TÁPLÁLÉK

Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk.
Mal 3, 1–4; Zsid 2, 14–18; Zsolt 23; Lk 2, 22–40

Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül.
Iz 7, 10–14;  Zsolt 39; Zsid 10, 4–10;  Lk 1, 26–38

önkéntesek

Fogadjuk a megvilágító és örökké való Fényt! 
Sietve menjünk elébe valamennyien, akik 
áhítatos tisztelettel ünnepeljük misztériumát; 
készséges lelkülettel menjünk mindnyájan. 
Senki se maradjon ki e menetből, senki ne 
idegenkedjék a közelítő Világosságtól. 

(Szent Szofróniusz püspök)

AZ ANGYALI ÜDVÖZLET

Örömhír ez... Mi volna boldogítóbb, 
mi volna szebb, mi volna édesebb, 
mint öntestünk-vérünkből testezett
emberként bírni Őt, a Boldogítót? 

Örömhír ez... S mégis mi fájna jobban
 a boldogságnál, milyen gyötrelem? 
A Szűz szívébe messzi sejtelem, 
hét tőr kegyetlen, égő árnya lobban. 

Örömnek s szenvedésnek néma násza, 
Krisztus keresztjének törvénye int. 
Gábor nem szól. Áll. Vár a válaszára. 
A Szűz könnyes szemével rátekint: 
„ Íme, az Úrnak szolgáló leánya, 
legyen nekem a te igéd szerint.” 

Tótfalusy István

A Boldogasszony hozza tiszta karjain
Istent, ki emberi testünket vette fel,
s Fiára az Anya szelíd csókot lehel.
Valóban ember, s mégis Ura, Istene,
 kinek dicsőségével ég, s föld van tele.
Íme a tiszta fény a nemzetek előtt,
a rég várt sarjadék e nép körébe jött,
a botrány romlására ő meghívatott,
ki üdvös életet fog itt fakasztani,
és megnyilatkoznak szívünknek titkai.  

(Imaórák liturgiája)

A FÉNY VEGYEN KÖRÜL

 Legyen áldásod rajtunk,
a ragyogó fény áldott világossága.
Fény vegyen körül és a fény belőlünk,
a lelkünkből sugározzon tovább.
Napfényes legyen körülöttünk az élet
és melegítse fel a lelkünket is,
míg csak átragyog és bevilágít mindent
és felmelegít minden sarkot,
mint egy meleg tűzhely.
Bizalommal lépjen közelebb az idegen 
és engedjen fel dermedtsége 
a tűzhelyünknél.

Szemünkből áldott fény világítson.
Olyan legyen, mint két gyertya 
meleg fénye házadnak ablakaiban.
Hívja bátorítóan a fáradt vándort,
aki oltalmat keres
viharos sötét éjszakában.
Barátságos tekinteted köszönjön arra,
aki találkozik velünk
vagy ha elhalad is mellettünk.

(Ősi ír áldás)

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Örvendezz, ó Szűz Mária,
mert rádiónk hullámai

örömmel hirdetik az Igét a szomjas
föld végső határáig.

Isten szava, mely szűzi méhedben
testet öltött, friss szellőként hinti szét 

az öröm és béke magvait 
az emberi szívekben.

Anyai szívedből a szeretet
mérhetetlen ajándéka fakadt

Egyházunk számára: A Mária Rádió,
amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.

Világcsaládunk, melyet Te gyűjtöttél össze
minden népből és nemzetből,

Neked szenteli magát, és mindnyájan 
szívünk Királynőjének vallunk Téged.

Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik 
a hit, a remény, a szeretet,

És a béke üzenetét testvéreiknek.

Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, 
a szegényeket, a betegeket,

a szomorkodókat, a magányosokat, 
és a tévelygőket,

Akik a világosságot keresik, hogy 
Nálad oltalmat találjanak.

Siettesd Szeplőtelen Szíved végső 
győzelmének kegyelmi idejét.

Add, hogy életünkkel szolgálhassunk 
Neked, és a szeretet sugárzó hajnala

Mielőbb beragyogja a földet.

Mária Rádió Királynője, 
könyörögj érettünk!

Ámen.

 Szent II. János Pál pápa imája

A MÁRIA RÁDIÓ FELAJÁNLÁSA
A SZENT SZŰZNEK
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önkéntesek

Biró Károly vagyok Csíkszenttamásról. 
Jelenleg a gyulafehérvári Szeminárium ne-
gyedéves kispapja vagyok. A Mária Rádió 
gyulafehérvári stúdiójába 2015 őszén kerül-
tem be önkéntesként, amikor egy nagyobb 

éves kispap társam meghívott engem, hogy 
segítsek neki az Irgalmasság rózsafüzér előtt 

a telefonhívások fogadásában, majd három órától 
a rózsafüzér vezetésében. Először nagyon izgultam, mert még soha-
sem vettem részt rádiós műsorban. Azonban nem bántam meg, hogy 
kispaptársam meghívását elfogadtam. 

Az idei évig önkéntes alapon, mintegy segéd-műsorvezetőként vet-
tem részt az Irgalmasság rózsafüzér imádkozásában. Az idén ősztől 
pedig én lettem ennek fő műsorvezetője. Nagyon szeretem ezt az 
imát, mert nagyon jó megtapasztalni a bizalmat, valamint azt, hogy 
rádióhallgatók megosztják velünk nehézségeiket, bánatukat az ima-
szándékaik elmondásával. Ezeket az imaszándékokat mindig a hall-
gatókkal együttérezve hallgatom és örvendek, hogy a rózsafüzér ve-
zetésével belekapcsolódhatok a hallgatók imáiba. Én hiszem, hogyha 
egy szándékra minél többen imádkozunk, annál kedvesebb az az ima 
Isten előtt.

Bőjte Csongor vagyok, Csíkszentdomoko-
son születtem 1995-ben. Általános iskolai 
tanulmányaimat szülőfalumban, a Már-
ton Áron Általános Iskolában végeztem,
azt követően a csíkszeredai Segítő Mária 

Római Katolikus Gimnáziumban érettsé-
giztem. A középiskola után Kolozsváron, a Ba-

beș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus 
Teológia karán didaktikus teológiát, a  Bölcsészettudományi karon 
pedig magyar nyelv és irodalmat tanultam. Miután államvizsgáztam, 
tanulmányaimat immár két éve Gyulafehérváron folytatom a papne-
velő intézet keretein belül, kispapként.

A Mária Rádióval már általános iskolás kisdiákként kapcsolatba ke-
rültem, többször végeztük csíkszentdomokosi gyerekekkel közösen a 
rózsafüzért a csíksomlyói stúdióban, ahol gimnazistaként is többször 
megfordultam. Az igazi önkéntesség vállalása az egyetemi évek alatt 
jött, ahol a kolozsvári stúdióban Serbán Mária akkori stúdióvezető 
meghívására vettem ki részem műsorok vezetésében, szerkesztésében. 
Öröm volt az önkéntes csapat tagja lenni, hiszen sok hozzám hasonló 
egyetemistával adhattunk valamit lelkünkből a hallgatóknak az éter 
hullámain keresztül, sokszor a tanulmányokra szánt időből szakítva 
ki. Sok szép emlék köt a kolozsvári stúdióhoz, ahol igazi közösséget 
alkottunk, barátságokat kötöttünk.

Gyulafehérvárra kerülve immár lassan másfél éve vagyok a kispa-
pok önkéntes csapatának a tagja, a hallgatók leginkább szombaton-
ként, a déli magazinban hallhatnak.

Mottómnak „földim”, Isten szolgája Márton Áron püspök szavait 
tartom, aki szerint „akik őrhelyen állnak, éber fi gyelésre és megsok-
szorozott munkára vannak kötelezve.” Ilyen megsokszorozott többlet-
munkaként élem meg a Mária Rádióért végzett önkéntes tevékeny-
ségemet is, annak örömével, hogy ezáltal is hozzájárulhatok Isten 
országának építéséhez.

Istvánfi  Szilárd vagyok, 2018. 
augusztus 1-jétől Szamosdarai 
plébános. Három falu tartozik 
hozzánk: Pusztadaróc – ahol a 
plébánia épülete található, itt 

lakom – valamint Szamosdara, 
és Atya. Kb 500-500 körül van az 

első két faluban a híveink száma, míg 
Atyában 58-an vannak. Egyszerű, de annál inkább nagy-
szerűbb emberek élnek itt. Öröm látni a jószándékukat, 
a gyermekek lelkesedését, a hívek ragaszkodását a temp-
lomhoz. Istennek legyen hála, hogy immár a szatmári egy-
házmegyében is van Mária Rádió stúdió és remek tiszta 
vétellel foghatóak a műsorok, melyek igazi fénysugarak 
az emberi szívnek. Az őszinte tiszta öröm és hála töltött 
el bennünket, amikor innét, Pusztadarócról is volt szent-
miseközvetítés október 28. és november 3. között. Mivel 
azon a héten mi lehettünk a hét plébániája, bekapcsolód-
hattunk a Mária Rádió nagy családjának vérkeringésébe, 
és Istenre hangolódva fi gyelhettünk a mindenható Isten 
szavára, mely közös imádságban forrasztot össze minden 
közeli és távoli hallgatót.

Személyesen kispapként ismerkedtem meg a Mária Rádi-
óval, amikor a vasárnapi zenés köszöntő műsorok készíté-
sében vehettem részt Puskás Attila barátommal. Hála neki 
mindezért. Öröm számomra, hogy Isten örömhírének ter-
jesztésében ily módon is részt vállalhatok, tudva azt, hogy 
a kevés is sok lesz, ha a szívünket adjuk bele, ha nem csak a 
fölöslegünkből adunk a Jóistennek, hanem mindent odaa-
dunk neki, mint a szegény özvegyasszony, aki csak két fi l-
lért dobott be a perselybe. Mit tudunk mi viszonzásképpen 
adni a sok jóságáért az Istennek? Vele átbeszélgetett időt, tü-
relmet, bűnbánó szívet? A döntés az én, az önök, mindany-
nyiunk kezében van. Éljünk a lehetőségeinkkel, terjesszük 
az Isten örömét, bátran, példamutatással, hiszen látjuk, ma 
is hányan és hányan éhezik az Istent, szomjaznak utána. 
Bele kell halni az életszentségbe, de akkor fel is támadunk. 
Akkor fog változni a családi élet, ha van Istenre éhező és 
szomjazó ember önök között. Legyen Isten az a kapcsoló-
dási pont, amitől soha nem akarunk elszakadni. 

A nevem Blaga Antoniu. Nagy-
váradon születtem és Hegyköztót-
teleken lakom. Lehet, hogy nem 
ismerős önök számára a nevem, 
mert nem sokat hallják. Techni-

kus vagyok, egy önkéntes a sok 
közül. 

A szeminárium előtt nem nagyon is-
mertem a Mária Rádiót. Néha a mi templomunkból is 
volt szentmise közvetítés, és akkor tetszett meg nekem a 
„technikusság.” Első évesen már én is önkénteskedtem a 
gyulafehérvári stúdióban. Még negyed évesen is nagyon 
szeretem, amiért sok hallgató hálás. Remélem, hogy még 
sok évig közvetíthetünk műsorokat.
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NAGYVÁRADI STÚDIÓ
Levélcím: str. Bârsei nr. 18
 410 423 Oradea / Nagyvárad
Telefon: 0259 420 777, 
 0359 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

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

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

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

HALLGASSA TELEFONON IS A MÁRIA RÁDIÓT: 0315 040 404 (nem emelt díjas, belföldi fix 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: Fazekas Ilona, Lengyelfi Emőke. Címlapfotó: internet. Tördelte: Szász Csaba / IPG

Nyomtatta: Infopress Group Rt., Székelyudvarhely

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

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

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

Eutelsat 16A műhold, keleti  16 fok  

11 262 MHz  Horizontális polarizáció,  Symbol Rate 30 000

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)

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

ON-LINE  
ADOMÁNYOZÁSI 

LEHETŐSÉG  
HONLAPUNKON 

KERESZTÜL

ADOMÁNYOK

KIADÁSOK

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


