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A HITBŐL FAKAD A REMÉNY
a sok embernek sajnos „semmire se jó” hite van: erőtlen, jelen-

téktelen, hiszen nem mutatkozik meg tettekben, áldozatokban, elkötelezettségben. Nyugodtan nevezhető halott, vagy legalábbis
tetszhalott hitnek. Ezzel szemben a valódi hit nagyon is tevékeny. Örömet és békét tud adni a legnagyobb nehézségek közepette is. Értelmet
tud adni az életünknek. Az apostolok erről a hitről, tevékeny elkötelezettségről tesznek tanúságot. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a ma
emberének életuntságát, sokszor depresszióját nem a hit hiánya, a „halott hit” okozza-e? Milyen sokat szenvedünk attól, hogy látszólag sok
minden létezik körülöttünk, de nem élő, nem adja azt, amit adhatna
és adnia kellene. Vajon a házasság, a család azt jelenti-e, ami a lényege
lenne? Vajon a barátság tényleg életre szóló, áldozatkész kapcsolat, amire mindig építhetünk? A minden rosszat legyőző, gyilkosait is szerető,
mindenkinek megbocsátó Krisztusba vetett hit, a Vele való személyes
kapcsolat kiemeli az embert a reménytelenségből és kétségbeesésből.
Az ilyen, Krisztussal együtt feltámadó ember azután már nem csak
a földiekre, hanem az „odafönt valókra” tudja irányítani elsősorban
a tekintetét. Nem keseredik bele a földi kínlódásokba, csalódásokba.

Tudja, hogy örök boldogsága biztos helyen van a Megváltó Jézus kezében. Tudja azt is, hogy az üdvösségre vezető út a tevékeny szeretet, a
megbocsátás, a fájdalmakat is vállalni tudó áldozatkészség útja. Ha pedig valahol, egy családban, egy baráti társaságban, egy iskolában, kórházban vagy bármely más intézményben megjelenik akár csak egyetlen
ilyen „feltámadott, fölfelé tekintő” ember, annak jelenléte nem marad
észrevétlen, nem marad visszhang nélkül!
Minél elesettebb, halottabb a társadalmunk, annál kiáltóbbak az élet
csírái, amelyek mégis fel-felbukkannak a kietlen pusztaságban. Ilyen
felkiáltó jelek voltak az apostolok és első keresztények a maguk korában. Tömegesen csatlakoztak is hozzájuk az emberek minden üldözés
ellenére, és átalakították a kor letűnő társadalmát. Ez a küldetés vár
ránk, mai keresztényekre is! A feltámadt Krisztussal való találkozás adja
meg az örömet, az újjáformáló lelkesedését a szívünkbe, hogy újjáéledjen a hitünk, és másokat is segíthessünk kiemelkedni az Isten nélküli
lét dermedtségéből!
Karácson Tibor, műsorigazgató

AKTUÁLIS

ILLATOZÓ RÓZSA A SZŰZANYA KÖTÉNYÉBEN
Öt éves a sepsiszentgyörgyi stúdió
Kincset találtam pár évvel ezelőtt, de
nem szántóföldben, hanem az éterben,
amikor a rádió keresőjét jobbra-balra
csavargattam.

Egy ismerős dallam csendült fel, nagyot
dobbant a szívem és felcsillant a szemem a
rég tanult ifjúsági ének hallatára. Hirtelen
újra ott találtam magam gyermekkorom
templomában, abban a közösségben, ahol
nyiladozó értelmem első istenélményeimet
megtapasztalhattam. Régmúlt idők emléke lengedezett körülöttem, nem tudtam,
mi az, amire rátaláltam. Csak azt tudtam,
hogy én ezt AKAROM! És valósággal rátapadtam a rádióra, letettem a tévé távirányítóját és a Puszták népé-t is, amit akkoriban olvastam.
Csakhamar kiderült, hogy az a nagy
kincs a Mária Rádió. Hallgattam éjjel és
nappal, de ott volt bennem egy mély sóhaj, hogy Nagyvárad miért is van olyan
messze... Mivel gyerekkoromban is nagyon sokat szólt nálunk a rádió, szerettem
hallgatni és kíváncsivá tett a rádiózás,
szerettem volna tudni, vajon milyen lehet
belülről. Örültem az udvarhelyi és a csíksomlyói stúdiók beindításának is, de egy
kérdés nem hagyott nyugodni: miért nem
Sepsiszentgyörgy? Aztán jött a hír, igen,
Sepsiszentgyörgyön is lesz stúdió!
A felszenteléskor frissen szedett bazsarózsával a kezemben ott szorongtam a zsúfolt folyosón, sok volt az érdeklődő, csak
a hangok hallatszottak, látni semmit nem
lehetett.
A Jóisten teljesítette még egy olyan kívánságomat, amit ki sem mertem mondani, hisz annyira elérhetetlennek tűnt számomra: nemsokára meghívást kaptam egy
élő műsorba.
Öröm és hála volt bennem és van ma
is, hogy attól a naptól önkéntese lehetek
a rádiónak. Havonta legalább egyszer azóta is szolgálatot vállalok a stúdióban, de
ha egyéb munka adódik, abból is szívesen
kiveszem a részem.
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És mit jelent nekem a Mária Rádió? Tanítómmá, segítő társammá és ajándékká
lett, amit a Jóisten ad nekem. Az elmélkedések, katekézisek, prédikációk, tanítások,
tanúságtételek, ismertető műsorok és még
a dalszövegek is mind-mind, mint megannyi útjelző tábla, mutatják az irányt.
Mindennap felfedezek valami újat, ami
épít és fogódzót jelent átlépni a hétköznapok buktatóin.

Oly jó tudni, hogy mindannyian, akik a
Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának (vagy többi stúdiójának) felszentelését
ünnepeljük, mint megannyi illatozó rózsa
a Szűzanya kötényében – egy csokorba
szedve – oltalomra lelünk, és Ő jó Édesanyaként, aki a legjobbat akarja gyermekeinek, szent Fiához vezet bennünket. Engedjük hát, hogy ezt tegye!
ISTEN ÉLTESSE A MÁRIA RÁDIÓT!
Pál Jutka önkéntes, Sepsiszentgyörgy
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AKTUÁLIS

Előtted a pálya!

Hit, remény, szeretet

Hat éves a kolozsvári stúdió
Kolozsvár kincses város, már-már közhelyszámba megy
ez a mondás, elkoptattuk – és mégis, még mindig igaz.
Kérdés, ki mire gondol, amikor a kincs szót hallja! Túl
sokszor értjük félre egymást, mert ugyanazt a szót más
és más értelemben használjuk! Ez esetben a bibliai
értelmezések futnak végig a szemem előtt, és legfőképp
az, hogy „ahol a kincsed, ott a szíved is”!

Kolozsvár kincsei nem föltétlenül az égig szökő lakásárak és a
jól fizetett informatikus állások, még csak nem is föltétlenül
azok, akik ezeket az állásokat betöltik, akik ezeket a lakásokat
bérlik. Bár amikor az értékes emberekről beszélünk, már közel
járunk ahhoz, amire én is gondolok, amikor manapság a kincses Kolozsvárról beszélek. Számomra a kincs a jóakaratú emberekkel való kapcsolat, és mindaz, ami ebből születik és terem.
Mindaz a szeretet, kreativitás, mások felé irányuló ajándék.
Amikor Kolozsvár szellemi központ jellegéről esik szó,
egyetemi város és kultúrközpont jellegét emlegetjük, felsorakozik a történelem ködéből sok minden, mindenki, de
leginkább a viszonylag közelebbi múlt nagyjai és az ő áldozatuk, szolgálatuk jut eszembe. Katolikus vonatkozásban
örök példaképem Márton Áron egyetemi lelkészi, hitszónoki, lapszerkesztői, majd plébániai kormányzói, későbbi
plébánosi tevékenysége, mindaz, amit a nehéz korszakban,
nagy ellenszélben, csöppet se hátrálva, csüggedve úgymond
letett az asztalra. Ő, a katonaviselt harcedzett, csatateret járt
férfi vállvetve „harcolt” tejfeles szájú egyetemista fiatalokkal,
egyenlőként állt szóba velük, támogatásával, biztatásával ebből kézzel fogható élet született.
Kolozsvári tartózkodásának egyik látványos eredménye
egy kiváló lap, az Erdélyi Iskola. Ha technikai lehetőségek
lettek volna, más jellegű, nagyobb hatósugarú, színvonalban
hasonlóan magasat célzó eredmények is támadhattak volna.
Ha gyorsan a mába ugrunk, mondhatjuk: rádióstúdió működhetett volna, és a kincses város élő szellemi kincseit az
éterbe sugározta volna. Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen
stúdióban nyüzsögtek volna az egyetemisták, akik a kezdeti
botladozásból tanulva felnőttek volna arra a szellemi és lelki szintre, ami Márton Áron ideálja volt. Úgy hiszem, ez a
lehetőség megvan, amikor Kolozsváron egy rádióstúdióban
próbálhatja ki magát fiatal és idősebb, akár csak egy rózsafüzér tizedének szépen hangsúlyozott elmondásával, akár egy
lelki kincseket a racionális tudás eredményeivel ötvöző, jól
megszerkesztett műsor összeállításával.
„Előtted a küzdés, előtted a pálya: az erőtlen csügged, az
erős megállja” – biztatja Arany János fiatal ismerősét. Ez a
biztatás találó a kolozsvári stúdióra és munkatársaira, azzal a
kitétellel, hogy a példa, az eszmény, amelyhez fel kell nőniük,
hatalmas, de ennek nem összeroppantania, hanem ösztönöznie és folytonos tanulásra, növekedésre kell sarkallnia őket.
Bodó Márta

Ferencz Emese vagyok. Minden
vagyok, amit az eddigi éveim
során megtapasztaltam,
átéltem és megéltem. Isten
gyermekének vallom magam.
Ő akarta, hogy legyek:
1992. augusztus 22-én
Erdély leghidegebb pontján,
Gyergyóalfaluban születtem.

Szeretek visszatérni, meg-meg
állni és betérni szülőfalum templomába, hiszen ott formálódótt
identitásom és vált erőssé a Jóistennel való bensőséges kapcsolatom. Abban a templomban
értettem meg igazán, hogy mit
jelent hinni, remélni és szeretni.
De azt is, hogy van valaki, aki
fogja a kezem, felemel, vezet és
védelmez. Ahogy teltek az évek
s elkerültem otthonról, egyre
inkább az foglalkoztatott, hogy
miként tudom megállni a helyem
a világban s megtalálni hivatásomat. Gyerekkoromban óvónéni,
rádiós vagy műsorvezető szerettem volna lenni, serdülőkoromtól
kezdve egyetemi éveim elejéig
színésznő. De a tanári pálya meg
a szociális munka sem állt messze
tőlem. Így végeztem el az alap és
mesterképzést Teológia és Szociális Munka Szakon. Most pedig
egy kicsit minden vagyok. Talán
több is, mint amit megérdemlek
s amit elbírni tudok önmagam
jóvóltából. Jó tudni, hogy ami
és ahogy történik körülöttem,
az nem az én művem. Jó érezni,
hogy az összevisszaság és az idő-

hiány közepette sem veszhetek el.
Valamiért az én szerető Atyám
úgy akarta, hogy több területen
is helyt álljak egyszerre. Ezért
vagyok most pasztorálasszisztens
a kolozsvári Katolikus Egyetemi
Lelkészségen, doktorandusz a
Római Katolikus Teológia Karon, nem utolsó sorban pedig a
Mária Rádió családjának tagja.
Lehet, hogy a kedves olvasó úgy
gondolja, hogy ez túl sok egy embernek, de nem így van. Mindenhez adatik erő. Hiszem és vallom.
Az életem kegyelem. Minden,
ami történik, okkal történik. Az
is, hogy úgy az idősekkel, mint
a fiatalokkal építhetem a jövőt.
Az időseknek szükségük van a
fiatalokra, a fiataloknak pedig az
idősekre. Egymás nélkül mit sem
érünk.
Végezetül szeretném megköszönni a Mária Rádió vezetőségének a belém vetett bizalmat
és hitet. Remélem, a nagy család
részévé válhatok és nyújhatok
segítséget azoknak, akik egy jó
szóra, egy ölelésre, egy imára,
meghallgatásra, de főként a Jóisten kegyelmének és szeretetének
megtapasztalására vágynak. Hálás vagyok azokért is, akik eddig,
de ezután is hallgatni fognak engem/bennünket. Én csak annyit
kérek a kedves hallgatóktól, hogy
imádkozzanak értem/értünk. Én
is imádkozom Önökért!
Isten áldja a Mária Rádió családjának minden tagját!
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PROMÓCIÓ

ÖNKÉNTES TALÁLKOZÓI KÖRÚT
Január 31 – február 14. között zajlottak
a 2019-es év első, rendszeres önkéntestalálkozói. Székelyföldön ezúttal is
Tibor atya várta az önkénteseket. A többi
helyszínre jómagam látogattam el.

Arról elmélkedtünk, hogy a vallásos élet
nemcsak az előírások betartásából áll, hanem főleg abból, hogy keressük Isten ránk
vonatkozó akaratát. Ha e személyesen
ránk szabott terv szerint élünk, ha döntéseinkben mindig konzultálunk a mennyei
Atyával – ahogyan Jézus is tette –, akkor
így leszünk többek egyszerű megkeresztelt tanítványoknál. „Aki teljesíti mennyei
Atyám akaratát, az nekem testvérem, nővérem és anyám.” (Mt 12, 50) Ehhez persze szükséges az Istennel való személyes
kapcsolatunkon dolgozni. Ennek módjai
a szentírási elmélkedések, az Oltáriszentség előtti elcsendesülés, illetve a lelki vezetés igénybevétele.
Február 4–10 között Lázáriból közvetítettük a szentmiséket. Ennek kapcsán látogattunk el oda Szűcs Tímea kolléganőmmel, aki a szatmári stúdióért felel. Lázári
közel van Szatmárhoz, ezért jól fogható ott
a Mária Rádió a 92,3 MHz-es frekvencián.
Ezúton is megköszönöm a plébános atyának, hogy vállalta a közvetítést. Örömmel
láttuk, hogy már vannak ott hallgatóink,
néhány újságot postai úton küldtünk eddig
oda. Most többen iratkoztak fel újságra,
és önkéntes is jelentkezett. Ezután nem
postán, hanem általa küldjük majd az újságokat. Bízom benne, hogy ezután még
többen hallgatnak majd minket Lázáriban.
Február 16-án különleges eseményekre
került sor. A Mária Rádió életében először
önkéntes-találkozókat tartottunk Aradon
és Temesváron. Aradon tizenkét önkéntes
vett részt Pécska, Gyorok, Zimándújfalu,
Fakert, Nagyiratos, Arad belváros, Gáj és
Séga képviseletében. A kellemes meglepetés az volt, hogy eljöttek ketten Mikelaka
negyedből is, ahol eddig még nem volt önkéntesünk. Külön öröm volt hallani, hogy
mindenki szeretné, hogy máskor is legyenek ilyen találkozók, legalább évente egyszer vagy kétszer.
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Lázári

Arad

Temesváron a találkozón csak nyolcan
voltunk, abból négyen Ötvösdről, ahol havonta csak egyszer van szentmise. Annál
jobban ragaszkodnak hitükhöz és katolikus, keresztény identitásukhoz, melyben
nagy segítséget nyújt a Mária Rádió hallgatása. Havonta hallhatjuk őket a szombat
délutáni rózsafüzér imádkozóiként már
régóta. A piarista templomban tevékenykedő önkéntesünk jó munkát végzett, hiszen
huszonöt újságot oszt ki kéthavonta. Utódról is gondoskodott maga helyett, mert elkezdett egy másik templomba járni, ahol
átvállalta az önkénteskedést a lemondott
önkéntesünk helyett. Itt még sok teendő
van, hiszen elég nehezen alakul a rádió élete Temesváron, többek között amiatt, hogy
rádiókészüléken nem lehet minket hallgatni. Néhány önkéntesünk nem tudott
eljönni, néhány templomban pedig csak a
plébániára küldünk újságokat, mert nincs
önkéntesünk. Ennek ellenére itt is felmerült az igény, hogy legalább évente egyszer
legyen találkozó.
Minderre egyébként a piarista templomból való szentmise-közvetítések kapcsán
került sor, aminek személy szerint nagyon
örülök, egyrészt azért, mert Temesvár legtöbb templomában a többnyelvűség miatt
nem jöhet össze egy egész hetes közvetítés,
másrészt pedig ez egy különleges helyszín.
Egyetemista koromban ide jártam évekig
szentmisére – sokszor naponta. Még kifogtam az utolsó piarista szerzetes-tanárt, aki
rendkívül jó gyóntató, lelki vezető volt –
Valló Feri bácsi – sokan még szeretettel emlékeznek rá ma is. Nemrég volt a halálának

Temesvár

Kisbács

10. évfordulójára tartott megemlékezés,
melyre sokan eljöttek. Ez a templom nem
tartozik egy plébániához, tehát az egész
városból járnak ide emberek. Ezen kívül a
templom egy nagyobb épület-komplexum
része, ami régen a piaristák iskolája volt.
Egyetemista koromban még voltak ott óráink, mert az elállamosított épületben a műszaki egyetem működött. Istennek hála sikerült visszakapni az egész épületet, ahol a
Gerhardinum katolikus iskola és bentlakás
működik. Ezért diák-misék is voltak közvetítve. A rádió hallgatói betekintést nyerhettek a temesvári egyházmegye életébe,
és a rádió jelenléte is jó hatással volt a közösség életére. Ez általában így szokott történni minden közvetítés esetében, ezért is
merem buzdítani a plébános atyákat, hogy
vállalják a közvetítéseket, mert az átlagnál
többen szoktak ilyenkor misére jönni hétköznap is, ezen kívül pedig a közösségre is
jó hatással van a rádió jelenléte.
Kisbácsra való látogatásom nem volt
betervezve, de nagyon hálás vagyok a plébános atyának, aki rádiónk hűséges hallgatója és önkéntese, hogy vállalta a cserét. A
sepsibükszádi közvetítést ugyanis el kellett
halasztanunk a tűzeset miatt, mert áram
nélkül maradt a templom. Itt nem volt
szükség arra, hogy reklámozzam a rádiót,
inkább arra buzdítottam a híveket, hogy
merjenek betelefonálni az élő adások valamelyikébe. Istennek hála Kisbácson mindenütt jól fogható a Mária Rádió a 100,4
MHz-es frekvencián.
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Szilágyi László

b epillantás a m usorok mög é

Segítség,
gyászolok!
Közel három éve foglalkozom gyászolókkal. A Jóisten a szívemre helyezte a
gyászban szenvedőket. Nagyon nehéz
a gyász ideje. Minden átértékelődik az
emberben, úgy érzi, hogy az élet edzi.

Az élet törékenysége erősen ránk nehezedő roncsoló erő, ha ezt nem tudjuk
jól megélni. A gyász nem betegség, hanem életünk szerves része, gyökeresen
hozzánk tartozik. Olyan jó megtapasztalni lelkigyakorlatok, gyászcsoport
találkozók, lelki beszélgetések alatt,
ahogyan a Jóisten elvezet a felfedezésre:
van örök élet! Érdemes élni!
Egy gyászcsoport alkalmával ezzel
a sóhajjal törtem ki: Milyen kár, hogy
nincs a mennyországban látogatási
idő! Mindenki bólogatott, könnyezett, mire egy érdekes érzés született
meg bennem… Rögtön kijavítottam
a mondatomat: „Igen, van a mennyországban látogatási idő, másképpen
nem lennénk most itt!” Minden gyászcsoportos találkozót, lelkigyakorlatot,
beszélgetést így élek meg: látogatás a
mennyországban! Nagy ajándék a Jóistentől, hogy az Erdélyi Mária Rádióban minden hónap utolsó csütörtökén
este ellátogathatunk a mennyországba
a „Segítség, gyászolok!” című műsorral. Nagyon mély bennem a vágy, hogy
minél több személy megtapasztalja ennek a látogatásnak kegyelmi és életet
átalakító tapasztalatát. Számomra ez
egy misszió, apostolkodás. Ami bennünk fáj, az Isten hívása. A gyászunk
apostolkodás a sebeinken keresztül.

Mi a gyász? Mit élünk meg a gyászban? Ahány
ember van, annyi féle gyász van, ahány szeretetkapcsolat van, annyi arca van a gyásznak.
Ahány élet van, annyi lezárt koporsó és annyi
fájó szív… Az biztos, hogy szeretteink halálával közel kerül a mennyország a szívünkhöz,
az biztos, hogy Jézus feltámadásában van az
életünk, és benne nyer minden értelmet.
Vágyam, hogy minél több egyházközségben legyenek ilyen programok, lelkigyakorlatok, lelki napok. Saját bőrömön tapasztaltam, tapasztalom, hogy mennyire szüksége
van az embereknek erre, és mennyire átalakító bensőséges élmények ezek a „látogatások”.
„Segítség, gyászolok!” Bárki fordulhat felém
ezzel a kéréssel. Nyitott vagyok bárhova elmenni azért, hogy ennek a missziónak, apostolkodásnak az üzenetét elvigyem, megéljük.
Bárki fordulhat közösségileg és egyénileg is
hozzám, mert a Jóisten a szívemre helyezte
mindenki gyászát.

A gyász nem egy hely, ahova le lehet telepedni.
A gyász átjáró. Nem a gyengeség jele, hanem
a szeretet ára. A nagy szenvedésből születnek
az igazi nagy lelkek, akiket megszentelnek a
sebeik. A legszomorúbb helyzet az, amikor az
ember, akinek a legszebb emlékeket adtad,
ő maga is egy emlékké válik. Nem számít,
milyen rég történt, vannak napok, s lesznek,
mikor nehezebben kapunk megint levegőt a
szomorúságtól. Az emlékek visszajönnek, de
ő soha.
Ha nem engeded ki, a gyászod a lelkedbe
zárt nagy sikoly marad, állandó zokogás a
sötétben. Kiáltsd ki, sírd ki magadból, mint
ahogy az ég is teszi esőben, viharban. Csak
így szabadulsz majd a fájdalomtól. A gyász
olyan, mintha egy üvegfal mögül néznél a
világra. Mindent látsz, érzékelsz, ami körülötted van, de nem kapcsolódsz be, mert a fal
nem engedi. Aztán ez a fal szép lassan eltűnik,
és rájössz, szükséged volt rá, míg feldolgoztad
a veszteség miatti rettenetes fájdalmat.
Milyen áldott vagyok, hogy van valaki,
akitől olyan nehezen tudok búcsút venni. Hiányzik az az énem, aki melletted voltam. Az
életemet melletted kellett volna leélnem, de
úgy alakult, hogy te élted le az életed mellettem. Kapaszkodj a szeretetbe, ne a veszteségbe. A tengeri kagylók arra emlékeztetnek
minket, hogy egy elmúlt élet is gyönyörű
dolgokat hagy maga után. Azt hiszem, a legnehezebb dolog, miután meghal egy szerettünk, hogy visszaszerezzük azt a részünket,
ami elment vele együtt.
„Segítség, gyászolok!” – legyen minden hónap utolsó csütörtök esti műsora egy ilyen segélykérés és sok segítség minden hallgatónak.
Hajlák Attila-István,
kézdivásárhelyi segédlelkész

A Szűzanya hónapjában ismét megtartjuk
a Mária Rádiók Világcsaládjának közös
ünnepét, a Mariathont.
Hívjuk kedves hallgatóinkat, csatlakozzanak
az eseményhez, támogatva a Világcsalád terveit imáikkal, adományaikkal.

SEGÍTSÜNK, HOGY A SZŰZANYA SEGÍTHESSEN!
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H é t fO

Ke d d

Sz e r da

C s ü tö r tö k

00:00
00:05
01:00
01:40
02:00

00:00
00:05
01:00
01:40
02:00
02:30

00:00
00:05
01:00
01:40
02:00
03:00
03:15
03:25
03:30
04:00
05:00
05:40
06:00
06:10
06:15
06:40
07:55
08:00

00:00
00:05
01:00
01:40
02:00
02:30

03:00
03:15
03:25
03:30
04:00
04:30
05:00
05:40
06:00
06:10
06:15
06:40
07:55
08:00
08:30
09:00
09:15
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:05
12:15
13:00
13:30
14:15
14:30
14:40
14:43
14:45
15:00
15:15
15:20
15:55
16:00
16:40
17:00
17:15
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*
Összetartozunk*/Kovász*
Útravaló
Hitigazságok szívnek és
léleknek*/ CSIFF*
Irgalmasság rózsafüzére
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai
Az igazság szabaddá tesz*
Dicsérjétek az Urat*
Házasság és család*
Rózsafüzér/Keresztút**
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai*
Zsolozsma-reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/Nagyböjti gondolatok**
Mozaik
Szt. Mónika nyomában/
Gyógyító növények
Imaszándékok fogadása
Székelyudvarhelyről
Rózsafüzér
Katekézis Tibor atyával
Vigasztaló szó/
Ecsmiadzin-kelet hangja
Gyógyír/ Gyónni jó
Miatyánk
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szerzetes lelkiségek
A hit kapuja
Pápalátogatás a
Hívatások évében
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai*
Imaszándékok fogadása
Sepsiszentgyörgyről
Irgalmasság rózsafüzére
Igéző*/Nagyböjti gondolatok**
Zenés köszöntő
Műsorismertető
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora*
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér/ Keresztút**
Szentmise
A hét plébániája
Úrangyala
Jézus él - tanúságtételek
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
A szeretet útján
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Itt vagyok, hívhatsz!/
Férfihangok
Zsolozsma - Kompletórium
Hallgassuk az örömhírt!
Emberfaragó*/ Családépítő*
A Vatikáni Rádió műsora
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03:00
03:15
03:25
03:30
04:30
05:00
05:40
06:00
06:10
06:15
06:40
07:55
08:00
08:50
09:00
09:15
10:00
10:55
11:00
11:30
12:00
12:05
12:15
13:00
13:30
14:00
14:30
14:40
14:43
14:45
15:00
15:15
15:20
15:55
16:00
16:40
17:00
17:15
18:00
19:00
20:15
20:30
20:55
21:15
21:25
22:00
22:10
22:40
23:10
23:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
A nap katekézise*
Útravaló
Járjunk Krisztus útján*
Szülőkkel a szentek
nyomában*
Irgalmasság rózsafüzére
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai
Katedra*
A szenvedés misztériuma*
Rózsafüzér/ Keresztút**
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/Nagyböjti gondolatok**
Szentmise
A hét plébániája
Imaszándékok fogadása
Csíksomlyóról
Rózsafüzér
Jelenünk és jövőnk
Állj meg egy szóra*
Egészséges lelki élet?!
Íme hitünk szent titka
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Könnyíts a lelkeden
Egy lélek Isten szolgálatában
Fészekmeleg/ A család hangja
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai*
Imaszándékok fogadása
Szatmárnémetiből
Irgalmasság rózsafüzére
Igéző*/Nagyböjti gondolatok**
Zenés köszöntő
Műsorismertető
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér/ Keresztút**
Veled vagyok!
Szentmise Csíksomlyóról
(Szent Antal nagykilenced)
Zsolozsma – Esti dicséret
A Lélek ajándékai
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Páratlan páros
Zsolozsma – Kompletórium
Pro Vita Hominis
Ecsmiadzin-kelet hangja*/
Vigasztaló szó*
Angyalok citeráján*
A Vatikáni Rádió műsora

08:30
09:00
09:15
10:00
10:45
12:00
12:05
12:15
13:00
13:30
14:00
14:30
14:40
14:43
14:45
15:00
15:15
15:20
15:55
16:00
16:40
17:00
17:15
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*
A nap katekézise*
Útravaló
A hit kapuja*
Irgalmasság rózsafüzére
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai
Szerzetes lelkiségek*
A szeretet útján *
Rózsafüzér/ Keresztút**
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/Nagyböjti gondolatok**
Erdélyi tudósok a
XX. században
Az Oltáriszentség csodái/
Oltáriszentség – a szeretet köteléke
Imaszándékok fogadása
Sepsiszentgyörgyről
Rózsafüzér
Iránytű
Kapcsoljuk Rómát - Audiencia
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng!
Krisztus Egyházának története
Márton Áronról pedagógus
szemmel/ Medjugorjei fesztivál
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai*
Imaszándékok fogadása
Nagyváradról
Irgalmasság rózsafüzére
Igéző*/Nagyböjti gondolatok**
Zenés köszöntő
Műsorismertető
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér/ Keresztút**
Szentmise
A hét plébániája*
Úrangyala
Imatarsoly
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
Szentségimádás a Szt. József
plébániatemplomból
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Meghallgatlak!
Zsolozsma – Kompletórium
A család hangja*/ Fészekmeleg*
Jelenünk és jövőnk*
A Vatikáni Rádió műsora

03:00
03:15
03:25
03:30
04:00
04:30
05:00
05:40
06:00
06:10
06:15
06:40
07:55
08:00
08:50
09:00
09:15
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:05
12:15
13:00
13:30
14:30
14:40
14:43
14:45
15:00
15:15
15:20
15:55
16:00
16:40
17:00
17:15
18:00
18:30
19:00
19:05

19:30
19:35
19:40
19:55
20:00
20:55
21:15
21:25
22:00
22:10
22:45
23:00
23:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
A nap katekézise*
Útravaló
Szeretetláng
Ferences félóra*/
Ferences mozaik*
Irgalmasság rózsafüzére
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai
Jézus cselekszik*
Az Oltáriszentség csodái*/
Oltáriszentség –
a szeretet köteléke*
Mária iskolájában*
Rózsafüzér/ Keresztút**
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/Nagyböjti gondolatok**
Szentmise
A hét plébániája*
Imaszándékok fogadása
Nagyváradról
Rózsafüzér
Örökségünkről szabadon
Házunk táján
Az öregkor bölcsessége/
Életige
Asztalt terítünk!
Úrangyala
Zsolozsma-Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng!
Concerto
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai*
Imaszándékok fogadása
Csíksomlyóról
Irgalmasság rózsafüzére
Igéző*/Nagyböjti gondolatok**
Zenés köszöntő
Műsorismertető
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér/ Keresztút**
Hallgassuk az örömhírt!*
Élő vízforrás/ Lélekápolás
Úrangyala
Vendégünk volt.../
Zarándok-úton/
Ő tette szent palástját vállaimra/
Segítség – gyászolok!
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
A lelkiatya válaszol
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Kovász/Összetartozunk?!
Zsolozsma-Kompletórium
A könyv
A szív papsága
Jócselekedetek a hétköznapok
rohanásában*
A Vatikáni Rádió műsora
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Péntek

Szo m b at

Vasár n ap

00:00
00:05
01:00
01:40
02:00
02:30
03:00
03:15
03:25
03:30
04:00
04:40
05:00
05:40
06:00
06:10
06:15
06:40
07:55
08:00
08:30
09:00

00:00
00:05
01:00
01:40
02:00
02:30

00:00 Műsorismertető
00:50 Rózsafüzér*
01:00 Szentségimádás a
Szt. József plébániatemplomból*
02:00 Itt vagyok hívhatsz!*/
Férfihangok*
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/ Keresztút**
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 szenvedés misztériuma
10:00 Imaszándékok fogadása
10:30 Rózsafüzér
11:00 Szentmise
12:00 A hét plébániája
12:10 Atyám házában
13:00 Örvendező szóval
13:30 Nagyböjti gondolatok**
13:35 Zenés köszöntő
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása

09:15
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:05
12:15
13:00
13:30
13:45
14:00
14:30
14:40
14:43
14:45
15:00
15:15
15:20
15:55
16:00
16:40
17:00
17:15
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

23:10
23:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
A nap katekézise*
Útravaló
Szeretetláng*
Krisztus egyházának története*
Irgalmasság rózsafüzére
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai
Erdélyi tudósok a XX. században*
Egy lélek Isten szolgálatában*
Pápai Angelus*
Rózsafüzér/ Keresztút**
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/Nagyböjti gondolatok**
Napra-forgó
Mária iskolájában
Imaszándékok fogadása
Kolozsvárról
Rózsafüzér
Katekézis Tibor atyával
Szövetség az életért
Házasság és család
Szentatyára várva
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng
Vasárnap-ajánló
Pápalátogatás a
Hívatások évében
Angyalok citeráján
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai*
Imaszándékok fogadása
Székelyudvarhelyről
Irgalmasság rózsafüzére
Igéző*/Nagyböjti gondolatok**
Zenés köszöntő/
Jézus Szíve engesztelés
Műsorismertető
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér/ Keresztút**
Szentmise
A hét plébániája
Úrangyala
Dicsérjétek az Urat!
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
Református félóra
Járjunk Krisztus útján
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
CSIFF/ Hitigazságok szívnek
és léleknek
Zsolozsma - Kompletórium
Virrasztás az Úrral!/
Az Úr asztalánál*/
Mindennapok lelikgyakorlata,
Zsoltárkönyv
Könnyíts a lelkeden*
A Vatikáni Rádió műsora

03:00
03:15
03:25
03:30

04:00
05:15
06:00
06:25
06:30
07:00
07:05
07:25
07:55
08:00
08:50
09:00
09:15
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:10
12:15
13:00
13:30
13:35
14:40
14:43
14:45
15:00
15:15
15:30
16:00
16:40
17:00
17:15
18:00
18:30
19:00
19:05
19:30
19:35
19:40
19:55
20:00
20:55
21:15
21:30
22:00
22:10
23:00
23:10
23:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
A nap katekézise*
Útravaló
Szeretetláng*
Gyógyító növények* /
Szent Mónika nyomában*
Irgalmasság rózsafüzére
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai
Vendégünk volt...*/
Zarándok-úton*/
Szabadulás a függőségektől
Kapcsoljuk Rómát - Audiencia*
Rózsafüzér/ Keresztút**
A Vatikáni Rádió műsora
Szentek gondolatai
Élő vízforrás/Lélekápolás*
Úrangyala
Zsolozsma – reggeli dicséret
Napra-forgó*
Nagyböjti gondolatok**
Szentmise
A hét plébániája
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Gyógyír*/ Gyónni jó*
Miatyánk*
Dalfakasztó/ Zsoltárkönyv*
Pápaváró
Pápai Angelus
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Asztalt terítünk*
Nagyböjti gondolatok**
Zenés köszöntő
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai*
Imaszándékok fogadása
Irgalmasság rózsafüzére
Vasárnapi Örömhír
A szeretetből fakadó
szenvedés megtisztít
Ferences félóra/
Ferences mozaik
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér/ Keresztút**
Az öregkor bölcsessége*/
Örökségünkről szabadon*
Jézus él – tanúságtételek*
Úrangyala
Jócselekedetek a hétköznapok
rohanásában
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
Katedra/Apja fia
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Házunk táján* / A mi rádiónk
Zsolozsma - Kompletórium
Concerto*
Vasárnap-ajánló*
Medjugorjei fesztivál*
A Vatikáni Rádió műsora

15:00
15:15
15:45
16:15

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

Irgalmasság rózsafüzére
Via dolorosa
Szövetség az életért*
Márton Áronról
pedagógus szemmel* /
Mindennapok lelkigyakorlata*
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Állj meg egy szóra lelki olvasmány
Szentmise
Úrangyala
Meseház
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
Családépítő / Emberfaragó
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Íme hitünk szent titka*
Zsolozsma - Kompletórium
Pro Vita Hominis*
Iránytű*/ Éjszakai virrasztás
elmélkedése*
A Vatikáni Rádió műsora

◆A
 Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük.

Felhívjuk a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatóink figyelmét, hogy május első vasárnapjától a magyar nyelvű műsort
0 és 15 óra között sugározzuk.

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

◆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.

◆N
 égy hetente csütörtök éjjel engesztelő imavirrasztást közvetítünk a budapesti Szent István bazilikából.

◆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:

LÁZÁRI

KISBÁCS

Főesperesség: Szatmári esperesi kerület
Építési év:
1842
Titulus:
Szent László

Főesperesség: Kolozs-dobokai főesperesi ker.
Építési év:
XV. század
Titulus:
Szent Péter és Pál

Örökös szentségimádási nap: aug. III. vasárnapja

Örökös szentségimádási nap: december 22.

Plébános:

Plébános:

Néma Sándor

Kovács Árpád

TEMESVÁR - PIARISTA TEMPLOM

SZÉKELYVARSÁG

Főesperesség: Temesvári esperesi kerület
Építési év:
1909
Titulus:
Szent Kereszt felmagasztalása

Főesperesség: Székelyudvarhelyi főesperesi ker.
Építési év:
1902–1904
Titulus:
Szent Péter és Pál

Örökös szentségimádási nap: –

Örökös szentségimádási nap: március 24.

Plébános:

Plébános:

Kocsik Zoltán

Jánosi Gellért

NAGYSZALONTA

CSÍKSZENTLÉLEK

Főesperesség: Tenkei esperesi kerület
Építési év:
1872–1874
Titulus:
Szent István király
Örökös szentségimádási nap: március II. vas.

Főesperesség: Alcsíki főesperesi kerület
Építési év:
1806
Titulus:
Szentlélek
Örökös szentségimádási nap: április 23.

Plébános:

Plébános:

Lőrincz Ottó

MAROSVÁSÁRHELY

NAGYVÁRAD
Főesperesség: Váradi esperesi kerület
Építési év:
1928
Titulus:
Szent József
Örökös szentségimádási nap: febr. II. vas.
Plébános:

Ilyés Zsolt

Bărbuț Petrică

SZENT IMRE KOLLÉGIUM
Főesperesség: Marosi főesperesi kerület
Építési év:
2005
Titulus:
Szent Imre
Örökös szentségimádási nap: január 15.
Plébános:

Papp László

Hálás köszönet a plébános atyáknak és egyházközségeiknek!
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gyereksarok

A csodálatos halfogás

Ma egy bibliai történetet választottam ki, melyet már bizonyosan sokan ismertek. Ennek a történetnek a következő az üzenete: hittel hallgatni Isten szavára és engedelmeskedni annak.

intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek
és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: „Menj el tőlem,
mert bűnös ember vagyok, Uram!” A halfogás miatt ugyanis
nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek;
de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai
voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: „Ne félj, ezen
túl emberhalász leszel!” Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.

Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten
igéjét, ő a Genezáret-tó partján állt. Meglátott két hajót, amely
a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és
hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól,
azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: „Evezz a mélyre, és
vessétek ki hálóitokat fogásra!” Simon így felelt: „Mester, egész
éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” S amikor ezt megtették, olyan
nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; ezért

(Lk 5, 1–11)

Ki mondta kinek?
1.

Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!

....................................................

2.

J ézus megkérte Simon Pétert, hogy hajóján vigye át őt a
túlsó partra. .......................................

2.

S imon Péter hajója már tele volt sok hallal, ezért nem
tudta elvinni Jézust. .................................

- ....................................................

3.

Péter azt mondta Jézusnak, hogy ő egy nagyon jó ember.

Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!

....................................................

4.

1.

- ....................................................

 ester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem
M
fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.

....................................................

3.

Igaz vagy hamis?

...................................

- ....................................................

Jézus azt mondta Péternek, hogy ezentúl emberhalász
lesz. ......................

4.

Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!

....................................................

- ....................................................

Keressetek ki 10 szót a szóhálóból!
1.

...................................................

2.

...................................................

3.

...................................................

4.

...................................................

5.

...................................................

6.

...................................................

7.

...................................................

A

L

A

J

J

I
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O

M

I

L

Ő
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N

A
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A
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O

É

M

A

L

K

B

Ű

N

Ö

S

Z

I

P

O

S

Z

A

M

Á

M

O

K

A

L

I

B

O

E

B

A

L

P

É

T

E

R

M

E

M

B

E

R

H

A

L

Á

S

Z

A

J

B

E

K

A

A

R

A

T

I

S

E

Á

E

D

E

R

L

T

Y

A

M

I

R

N

S

E

N

O

H

A

J

Ó

O

M

O

O

Z

U

C

S

Á

T

L

K

N

U

Z

S

É

S

S

Z

L

F

O

G

Á

S

S

O

D

Z

T

S

Ó

A

R

I

S

Z

8.

...................................................

9.

...................................................

E

G

E

N

E

Z

Á

R

E

T

O

D

10.

....................................................

S

Z

L

O

M

I

K

O

L

Ó

P

Ó

Összeállította: Farkas Szilvia Forrás: www.reformatushittan.blogspot.com, www.bonyhad.reformatus.hu
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LELKI TÁPLÁLÉK

HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP
Húsvét az ünnepek ünnepe a keresztény egyház számára. Ez az ünnep összefoglalja mindazt, amit a kereszténység
jelentett és jelent az emberiség számára. Jézus Krisztus misztériuma, a megváltói esemény az, amit húsvétkor ünnepelünk. Nagyhét utolsó három napját szent három napnak nevezi az Egyház. Nem előkészület húsvétra, hanem
maga a húsvéti ünneplés.

NAGYC SÜ TÖRTÖK
Szentmise az utolsó vacsora emlékére

NAGY PÉ N T E K
Urunk szenvedésének napja

NAG Y S Z OM BAT
Jézus sírban pihenésének napja

Jézus elfogyasztja az utolsó vacsorát tanítványaival. Akkor volt az első szentmise
(Oltáriszentség alapítása), az első szentáldozás, az első papszentelés. Az ünnepi mise
örömben kezdődik. Szólnak a harangok,
az orgona, a pap is fehér miseruhában van.

A gyász és a fájdalom napja. Ezen a napon
a kereszt áll a központban, előtte hódol az
Egyház. A kereszt Jézus megváltó szenvedésének a jelképe. Isten tökéletes szeretetének a kifejezője: „Úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda.”

Az Egyház Urunk sírjánál időzik, imádkozik és az Ő szenvedéséről és haláláról
emlékezik. Napközben nincs szertartás és
nagypéntekhez hasonlóan ezen a napon
sincs szentmise.

(Jn 3,16)
JUHÁSZ GY UL A:

DSIDA JENŐ:

TÚR MEZEI ER Z SÉBET:

A Z UTOLSÓ VACSOR A

NAGYPÉNTEKI IMA

NAGYSZOMBAT REGGEL

János a Mester nagy szívén pihen,
E tiszta szíven, e csöndes szíven
pihen, de lelke a holnapra gondol,
S fiatal arca felhős lesz a gondtól.

Uram, csúfoltak,
Kínoztak Téged
Aki szerettél
Minden szenvedőt.
Szegekkel vert a
Világ keresztre,
Aki mindig csak
Vigasztaltad őt.
Mi jót is tettem
Én a világnak,
Sok-sok napomon?
Csúfolnak?
Kínoznak?
Szegeznek engem?
Mért panaszkodom?
Uram, bocsáss meg!
Haragban égni
Nincs okom;
Egyebet kérni
Nincs jogom;
Uram, csak áldlak,
Nem panaszkodom.

Nagypéntek este az ég feketére
vált, s hullt a könnye, mint a zápor.
Mosta a kormot, szennyet, port a fákról,
mint szívünkről a vétket Krisztus vére.
Ma reggelre már kicsi ablakok
nyíltak rajta, egyre több kéklő ablak.
Sugarak törtek át, és simogattak
rügyet, bimbót és új akaratot.
Minden azt hirdeti: húsvét lesz holnap.
A madarak új himnuszt gyakorolnak,
és a világ könnyben tisztulva várja,
hogy legyen átoknak , halálnak vége,
hogy felragyogjon Krisztus dicsősége,
felzendüljön húsvét hallelujája.

Mély hallgatás virraszt az asztalon.
Az olajfák felől a fuvalom
Hűsen, szomorún a szobába téved,
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!
Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog, és árvább, mint az árva,
Júdás se szól, csak apró szeme villan,
Remegve érzi: az ő órája itt van!
Csak egy nyugodt.
Nagy, sötétkék szemében
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg,
S megszegi az utolsó kenyeret!

ÁLDOTT, ÖRÖMTELI

FELTÁMADÁST!
Összeállította: Dallos Ágnes
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ön kéntesek

A nevem Balázs Barnabás, 1999. június
24-én születtem. Általános és középiskolai tanulmányaimat Székelykeresztúron
végeztem. Elsőáldozásra készülve harmadikos koromban kezdtem aktívan
szentmisére járni és ekkor hívott meg a
plébánosom ministrálni. Beleszerettem az
oltár körüli szolgálatba. A plébániai életben is
mindig kivettem a részem: táborok, ifjúsági órák, szentmisén való
szolgálat. Éreztem mindig, hogy a Jóisten és embertársaim mellett
a helyem, valamint kell valami jót tennem másokért, talentumaimat kamatoztatnom kell. Tizenkettedik osztályban sikerült kimondanom az igent, ebben pedig békét találtam. Papságra készülök, ebben segít a gyulafehérvári szemináriumi élet.
2018 őszétől a Mária Rádió önkéntese lettem. Nem idegen ez
számomra, hiszen elemi osztályos koromban is több alkalommal
vettem részt a székelyudvarhelyi rádió tevékenységében. Ugyanakkor 2015-ben ificsapatunk több alkalommal is részt vett a Mária
Rádió ifjúsági műsorában. Jelenleg három műsorban tevékenykedek vasárnaponként: az irgalmasság rózsafüzére előtti imaszándékok fogadásában, majd az irgalmasság rózsafüzérében, ugyanakkor a délutáni imaszándékok fogadásában és a rózsafüzérben.
Számomra a rádiózás egy igazi feltöltődés, lelkipásztori szolgálat.

Kerekes Péternek hívnak. Csíktaplocáról származom, 1995-ben születtem
és negyed éves teológus-kispap vagyok
a gyulafehérvári Szemináriumban. A
középiskolai és líceumi tanulmányaimat is a csíkszeredai Segítő Mária Római
Katolikus Gimnáziumban végeztem. Talán
mondhatom, hogy a Mária Rádióval otthon találkoztam először, amikor Lőrinczy Misi bácsi és kedves felesége,
Marika néni sokszor közvetítettek Taplocáról szentmisét a Mária
Rádió hullámhosszán, ezáltal én is egy kis betekintést kaphattam a rádiós munkájukba. A szemináriumban ezt a találkozást
úgymond elmélyítettem és szeretném elmélyíteni, hisz már első
évesen a Mária Rádiós kispapok közé tartoztam.
Jelenleg a műsorok közül a vasárnap délután öt órától kezdődő imaszándékok fogadásában és a rózsafüzér elimádkozásában
segédkezek, kispaptársaimmal és a kántoriskolásokkal karöltve,
valamint a vasárnap reggeli Lélekhangoló műsort is néha vezetem. Úgy gondolom, hogy az emberek kéréseit, imaszándékait
meghallgatni és bátorítani a közös imára nagyon fontos dolog,
hiszen ahogy a mondás is tartja: a megosztott öröm kettős öröm
és a megosztott bánat fél bánat. Ezt a meghallgatást és bátorítást szeretném gyakorlatba ültetni a Rádiós tevékenységem által.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Mária Rádió egy fénysugár a
lelkünknek, a Szűzanya segítsége és oltalma alatt áll.
Itt megragadva az alkalmat megköszönöm a kedves hallgatóknak azt a sok imát, melyet értünk, kispapokért ajánlanak föl és
kérjük, ezután is foglaljanak bele imádságukba, hogy azt a jót,
melyet Isten elkezdett bennünk, tegye is teljessé.

Bereczki Margit vagyok, Gyergyóremetén születtem 1947-ben és Marosvásárhelyen élünk már ötvenkét éve
házasságban férjemmel. Három gyermekünk van és négy unokánk, a Szent
Imre templomnál dolgozom. 2012
óta hallgatom a Mária Rádiót. Nagyon
megtetszett a sok jó műsor, a rózsafüzérek,
a katekézisek, előadások, szentmisék. Úgy érzem, lelkileg sokat gazdagodtam; majd hallottam, hogy támogatni kellene a
rádiót. Megkerestem a lehetőséget a támogatásra, az önkéntes
munkatárs pedig ajánlotta, hogy legyek én is segítő. Szívesen
elvállaltam, 2014-től vagyok önkéntes. Szeretettel összegyűjtöm
az adományokat, kiosztom az újságokat és örvendek, hogy ezt
a keveset megtehetem ezért a nemes ügyért. Legyen dicsőség
az Úrnak és mély tisztelet a drága Szűzanyának. Mindenkinek
ajánlom, hogy hallgassa a Mária Rádiót, aki nem hallgatja, az
nem is tudja, hogy milyen kincset veszít el.

Nagy Regina vagyok, 74 éves, 2008-tól
a csíkdelnei önkéntes. Már 2006-ban
hallottam a Mária Rádióról Magyarországon az ott tartózkodásom alatt,
amikor Mária légiós csoport tagjaként
többször részt vettem Régia találkozók
alkalmával. Mélyen vallásos családban
születtem és nevelkedtem, szüleimtől megtanultam a mély Mária-tiszteletet, és ez kísért további utamon.
Nagyon sok nehézségben és megpróbáltatásban bizalommal
kértem a Szűzanya közbenjárását és segítő kegyelmét az ő szent
fiánál, Jézusnál és a Mennyei Atyánál. Sok segítő kegyelmet
kaptunk az Atyától és Jézustól kéréseink teljesüléséért, és visszajelzéseket imáink meghallgatásáról. A Mária Rádiót kezdettől
a telefon által is támogattam, 2008-ban hallottam a rádióban,
hogy keresnek önkéntest, vállalkoztam, de csak segítséggel. Már
akkor meg voltam műtve a forgómmal, és úgy tudtam elvállalni, hogy negyed évenként gyűjtöm össze a támogatásokat.
Nem tudtam a falut járni, és elmenni a támogatókhoz. A bélyegeket és az újságokat név szerint címeztem el, és a templomban a szentmisék után osztottam szét. A támogatásokat, ahogy
hozták, úgy gyűjtöttem össze. Csíkpálfalvi önkéntesek hozták
az újságokat, és velük küldtem a támogatásokat Csíksomlyóra.
Delnén is mindig besegítettek az újságok kiosztásában. Felszegben Benő Piroska összegyűjtötte a támogatásokat, és névsorral
adta át nekem. Az újságok szétosztását is ő oldotta meg. Én ez
alkalommal mindenkinek megköszönöm a segítségét, és kérem
szépen, aki úgy érzi, hogy egészségi állapota megengedi, vállalja
el az önkéntességet. Én tíz éven át szívvel-lélekkel végeztem a tevékenységet, Istennek legyen hála. Az egészségi állapotom miatt
nem tudom tovább vállalni. Nekem nagyon sokat jelent a rádió,
kora reggeltől késő estig hallgatom. Minden adás nagyon értékes, sokat tanultam az adásokból, és sok minden tisztázódott,
amit még nem tudtam.
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mária rád ió

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

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

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

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

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

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
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
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MŰHOLDAS SUGÁRZÁS:

84264

50000

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
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

január

február

11 262 MHz Horizontális polarizáció, Symbol Rate 30 000
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