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ÉRLELNI A JÓT

S

okszor hallott, idézett mondás: „Ki mint vet, úgy arat.”
Az ember sok mindent elképzel magáról, vagy inkább jóindulatúan fogalmazva, sok értéket beleálmodik az
életébe, ábrándozik arról, hogy hogyan legyen jó és értékes
ember. De ha a tetteiben nem gyakorolja be napról napra a
jót, vagy olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek nem építik,
inkább rombolják, akkor sajnos az álmaiból nem sok minden lesz.
Amikor hirtelen döntési helyzetbe kerül – ilyen pedig
sokszor van az életben –, nem a megálmodott jó szerint
cselekszik, hanem a begyakorolt rossz szerint. Ezért nagyon
nem mindegy, hogy hogyan cselekszünk, hogyan állunk
hozzá a feladatainkhoz és embertársainkhoz a mindennapokban. Ahogyan vetünk, úgy aratunk. Vagyis a befektetett
munkánk, erőfeszítéseink térülnek meg – vagy nem. Most a
nyár elején mindannyian mérleget kell, hogy készítsünk az
elmúlt időről, ami nem tér már vissza: vajon épültem-e, gazdagodtam-e, az év elején megálmodott elképzeléseimet teljesítettem-e, a magammal szembeni elvárásokat – ha ugyan
voltak – megvalósítottam-e vagy sem? Ha igenlő, vagy legalábbis inkább igenlő választ adhatunk magunknak erre a
kérdésre, akkor itt az idő, hogy megköszönjük Istennek az
Ő segítségét, áldását. Nélküle nem mehettünk volna semmire, ezért figyelmeztet minket szent Pál apostol arra, hogy
kerüljük a dicsekvést és a másokkal való összehasonlítást.
Ha viszont inkább nemet kell mondanunk a feltett kérdésre, ha csak szövegeltünk arról, hogy javítani fogunk, jobb
tanulók leszünk, jobb kapcsolatra törekszünk tanárainkkal,
osztálytársainkkal, szakítunk rossz szokásainkkal, de nem
így cselekedtünk, akkor itt az ideje, hogy bocsánatot kérjünk Istentől mulasztásainkért, rossz döntéseinkért.
Akkor vetünk jól, akkor fogunk gazdagon aratni, ha a
jót tesszük, ha Isten és az embertársaink iránti szeretet vezérel bennünket munkában, tanulásban, de a pihenésben,
kikapcsolódásban is. Isten parancsait kell követnünk, hogy
a bennünk vágyként jelentkező jó kibontakozhasson. Erről
beszél nekünk a talentumokról szóló evangéliumi idézet is.
Ne gondoljuk, hogy nincs felelősségünk a jövőnkkel kapcsolatban. Azok a képességeink, lehetőségeink, amelyeknek
kibontakoztatásán nem dolgozunk, el fognak veszni! A nyár
során arra is szánjunk időt, hogy a bennünk meglévő, de
kellőképp nem gondozott képességeket formálgassuk: a
szorgalmat, mások elfogadását, a türelmet, a kitartást!
Karácson Tibor, műsorigazgató

AKTUÁLIS

ÖRÖMÜNKNEK OKA
Istennek hála, ismét gyarapodott rádiónk, mikor az
egy évvel ezelőtti pályázaton új frekvenciát nyertünk.
A gondviselés úgy alakította, hogy Kovászna városában
a 92,3MHz-es hullámhossz lett a miénk, ezen szólhat a
Mária Rádió adása.

Bizonyára nem véletlen, hiszen a város és
rádiónk nem idegenek egymás számára:
rég óta helyszíne közvetítéseinknek minden harmadik szombaton a kovásznai
Szent István templomban végzett Mária-áhítat. A plébános úr, Péter Arthur
atya pedig nem csak közvetítéseinket
fogadta be számos alkalommal, hanem
stábunkat, sőt stúdiónkat is – jelentős szerepe volt ugyanis a csíksomlyói stúdiónk
létrejöttében. Ismételten hála és köszönet
neki ezért.
Jó rádiósokhoz illően egy magaslati
pontot kezdtünk keresni új adónknak, hiszen az ultrarövid-hullámú sávban minél
magasabban van az adó, annál nagyobb a
lefedettség. Nekünk pedig minden egyes
közösség számít, amit elérhetünk, hiszen a
mi „reklámjaink” nem a városok bevásárlóközpontjaiba csábítják a hallgatókat, mi
az Örömhírt sugározzuk. Ezzel a döntéssel persze a rögös utat választottuk, a szó
szoros- és átvitt értelmében is. Egyik hely
messze volt a várostól, a másiknál nem
volt villanyáram, a harmadik már más
célra volt használva és így tovább.
Miután megfelelő szabad terület nem
adódott, megkerestük a TV állomások
üzemeltetőjét, – azt a vállalatot amelynél a
hargitai és gyergyói adóink is működnek –
hogy nekik nincs-e Kovásznán egy URH
adónak alkalmas helyük? Kiderült, hogy
van. A város melletti dombon van egy állomás, amit ők már nem használnak, de
egy rádió még működik ott. Elkezdődött
hát a papírmunka: kértünk engedélyt,
hogy egy szemlét végezzünk, majd, hogy
telepíthessük a nálunk szabványos berendezéseket egy saját kültéri tárolóba. A válasz pozitív volt, amennyiben újraépítjük
a kerítést, készíttetünk egy szakvéleményt
az antennatorony szerkezetéről, újratele-
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pítjük a villámhárítót és a földelést. Továbbá villanyáramot sem tudnak biztosítani, mert a meglévő vezeték nem az övék.
Elfogadtuk a feltételeket és az ősz végén
megrendeltük a szükséges berendezéseket.
Eltelt a tél, kitavaszodott, mi pedig egyre nyomasztóbban éreztük az egy éves határidő közeledtét, amíg az új frekvenciát
el kell indítani, ha meg akarjuk tartani. A
megkeresett szakmérnökök sorra kellett
elutasítsanak minket, mert legjobb szándékuk ellenére sem volt képesítésük, vagy
eszközük a szakvélemény elvégzésére.
Elkezdtünk egy második terven gondolkozni... Közben a megrendelt berendezésekből és anyagokból még semmi sem érkezett meg. Az idő telt – harmadik terv...
Ismét a gondviselés hozta el a negyedik
változatot az utolsó előtti hónapban. Megérkezett a felszerelés legfontosabb része: az
adóberendezés. Egy még hiányzó eszközt
a Romániai Mária Rádió adott kölcsön,
nekik később lesz rá szükségük: meglett
a villámvédelem. A plébánián tett egyik
látogatásomkor kiderült, hogy a villanyáram szolgáltatójának adminisztrátora az
egyházközség tagja. Két nap alatt visszaigazolta, hogy természetesen kaphatunk
áramot: ez is összejött. A TV állomás üzemeltetőjének jeleztük, hogy nincs szakvélemény, nem tudunk építkezni, kérnénk
helyet a meglévő kis építményben. Beleegyeztek, ha a másik rádió is megengedi,
hogy az ő antennájukat használjuk, mert
szakvélemény nélkül nem nyúlhatunk
a toronyhoz: így lett helyünk is. Megkérdeztük az ott működő kereskedelmi
rádiót, hogy rácsatlakozhatunk-e az ő
antennájukra mi is? Azonnal igen volt a
válasz, sőt hozzátették, semmilyen anyagi
igényük sincs érte: ez lett az antenna.

Bár esős időszak volt, halogatni nem
volt idő, értesítettük a TV állomás üzemeltetőjét, hogy május 2-án telepítünk.
Egész oda vezető utunk záporesőben telt
1-én. A reggeli mise elején Arthur atya
örömmel hirdette, hogy a Mária Rádió
felszereli az új adóállomást. A szentmise
végére már sütött a nap. Két önkéntesünk meg is várt mise után és elmondták,
mennyire várták már a rádiót Kovásznán,
én pedig imájukat kértem az utolsó munkálatokhoz. A megbeszélt időben rádiómérnökünkkel az állomásra értünk, ahol
már ketten készültek az internetet bekötni
nekünk. Utána még a 200 kg-os szekrényt
és 110 kg-os transzformátort is segítettek
beemelni a helyére. Kettesben nehezen
ment volna. Nekiláttunk összeállítani, bekötni és beüzemelni az adónkat. Sötétedés
előtt már működött is. A következő eső is
csak később jött. És maradt egy szükséges
hónapunk az engedélyeztetést elvégezni.
A negyedik változat sikeresen elkészült.
Nem mondom, hogy a mi változatunk,
mert ezt már az égiek szervezték.
Így a májusi ájtatosságok elmúltával
is ez hát örömünknek oka: egy hetedik
frekvencián is szól a Mária Rádió. Köszönet érte elsősorban a Jóistennek és utána
azoknak a jó szándékú embereknek, akik
közreműködtek a megvalósításban. Nem
utolsó sorban pedig minden önkéntesünknek és hallgatónknak az imájáért,
anyagi és egyéb erőfeszítéséért, aminek
köszönhetően folyamatosan fejlődni tud
mindannyiunk közös rádiója.
Kívánom, hogy az új vételkörzet legyen
Isten dicsőségére, az ott élők lelki javára;
közösségünk újonnan érkezett tagjai pedig mindannyiunk számára legyenek új
kegyelmek forrásai.
Tarr Gábor, technikus
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AKTUÁLIS

APRÓPÉNZRE VÁLTANI A KÜLDETÉST
Az európai Mária Rádió műsorigazgatói
és elnökei az idén március 19–25. között
konferenciát tartottak az olaszországi
Erba városában, ahonnan a Mária Rádió
elindult.

Az idei találkozó mottója: Jézus az Úr.
Témában gazdag és változatos program
részesei voltunk. A világcsalád tiszteletbeli elnöke, Emanuele Ferrario kiemelte
megnyitó beszédében, hogy lássunk mindig előre, mert mi mindig jelen vagyunk
ott is, ahol nincs hit, viszont a gyökereket
ne felejtsük el. Ez a Szűzanya kérése. Kiválasztottak vagyunk (hallgatók, adakozók, önkéntesek, munkatársak), meghívottak vagyunk, egy hadsereg vagyunk.
Ezt a csodát nem állíthatja meg senki,
éppen ezért legyünk igazi résztvevők, és a
kőszíveket hús szívekké alakítsuk át műsorainkkal.
Vittorio Viccardi, a világcsalád jelenlegi elnöke arra buzdított, hogy törekedjünk mindig az egyszerűségre, maradjunk
hűségesek a küldetésünkben, és legyünk
együttműködőek az Úrral. Fontos természetesen a jövő is. Sok a tennivaló még. A
tervekről is beszámolt. Jelen kell lenni a
média minden területén formailag és tartalmilag. Új helyek, országok feltérképezése van folyamatban, mint pl. Pakisztán,
Kína, Egyiptom, Banglades, Ausztrália,
Cambridge, Ruanda. Az idei Mariathon
kivitelezéséről is szó volt. Továbbá buzdította a műsorigazgatókat, hogy legyenek
jelen emberként is a hallgatók, adakozók,
önkéntesek életében, hisz ez emberi erőforrás a rádió számára. Legyen jó menedzser is a műsorigazgató. A legjobb adminisztrátor Szent József volt. Legyen ő a
példakép. Álljunk egymás mellett.
Livio atya, a világcsalád műsorigazgatója inkább a megtérést emelte ki. Európa történelme ma katasztrofális, Európa
ma ateistává vált, a gonosz behatolt, új
zsarnokságok jelentek meg. Nincs lelkiség és sajnos ezt tanítják is. Ezért a Mária Rádiónak fontos és különleges szerepe
van. Műsorainkban a megtérés és a hit
megtartására kell törekednünk és erre

rávezetni hallgatóinkat. Mozduljunk ki a
stúdiókból néha, és merjünk misszionálni
találkozóinkkal. Ne féljünk megvédeni
az igazságot. Az igazság maga az Úr. Bátornak kell lennünk. Nekünk is meg kell
térnünk mindennap.
Valóban így gondolom én is. Álljunk
meg, nézzük meg, milyen úton haladunk.
Tekintsünk önmagunkba, mert Istent
igazából a lelkünk mélyén találjuk meg.
Hallgassunk a szívünkre: keressük a belső
békét, menjünk szívünk rejtekébe, amelyet Isten ismer a legjobban. Nyissuk meg
a szívünket: Isten mindig ad új lehetőséget. Főleg a bűnbánat által. Ezért boruljunk le előtte alázatosan és kérjük, hogy
teremtsen tiszta szívet bennünk. A megtérés tehát egy igazi döntés. A megtérés
a hétköznapok örömteli pillanata. Ezért
sok ember reményei vagyunk. Hiteles hitet kér Jézus, az Úr.

Köszönjük, hogy együtt ünnepelhettük a Mariathon napjait, Isten
fizesse mindenki nagylelkű imáját
és adományát!

Újra megtelt élettel
a kolozsvári stúdió
Irodaszolgálat
Hétfő

10:00-13:00

Kedd

10:00-13:00

Szerda

12:00-16:00

Csütörtök

10:00-13:00
16:00-19:00

Péntek

12:00-16:00

Tibor atya
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PROMÓCIÓ

ÖNKÉNTES TALÁLKOZÓI KÖRÚT
Március 3-án az Arad megyei Kisjenőben és két filiájába utaztam. Először
Varsándon voltam, ahol eddig még senki
nem hallgatta a Mária Rádiót.

A másik filia Székudvar, ahonnan származott Dászkál atya, egykori ordinárius
a nagyváradi egyházmegyében a 80-as
években. Mellesleg ő keresztelt és bérmált engem. Amikor ezt elmondtam nekik, mindenki feloldódott és kedves lett.
Itt volt két hölgy, aki hallgatja a Mária
Rádiót. Nyolcan felíratkoztak az újságra,
és önkéntesnek is jelentkezett a helyi postás néni, aki mindenkit ismer. Ezekben a
falvakban kéthetente szokott mise lenni.
Kisjenőben egy jól működő, élő közösséget találtam. Itt négyen jelezték, hogy
hallgatják a rádiót, hárman kábel-TV-n,
egy néni pedig rádióval hallgatja a váradi
adót. Ezért reménykedek abban, hogy a
váradi jeladó magasabbra helyezése után
rádiókészülékkel is fogható lesz mindenki
számára. Hatan iratkoztak az újságra, és
önkéntesnek is jelentkezett egy fiatalember, aki kész segíteni beállítani a Mária
rádiót azoknál, akik nem értenek hozzá.
Áprilisban 11 helyszínen tartottunk
önkéntes-találkozót, amelyből három
helyszínre Majoros Attila kollégám utazott el. A többi helyszínen jómagam tartottam a találkozókat. Ezúton köszönöm
meg mindazoknak, akik eljöttek.
A találkozók még nagyböjtben zajlottak. Szent Pál apostolnak a tesszalonoki
hívekhez írt levelei alapján arról elmélkedtünk, hogy honnan tudhatjuk, hogy
kiválasztottak vagyunk-e. Erre az 1 Tessz
1,4-5-ben található a válasz, ami röviden
abból látható, hogy Isten természetfeletti
módon beleavatkozott az életünkbe.
Akinek volt valamilyen istenélménye,
megtapasztalása, biztos lehet benne,
hogy Isten kiválasztotta őt, mégpedig
azért, hogy feladatot, küldetést bízzon rá.
Erre az egyetlen méltó válasz az, hogy átadjuk magunkat Istennek azért, hogy az
Ő akarata valósuljon meg az életünkben.
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Kisjenő

Kisjenő

Gyergyószentmiklós
Csíksomlyó

Örmény katolikus templom
Gyergyószentmiklós

Erre a Szűzanya mutatott nekünk példát nemcsak akkor, amikor az angyalnak
válaszolt, hanem egész életében figyelt a
Szentlélek sugallataira, vezetésére.
Ezt persze nem könnyű megélni, de
ahogy a jó pap, mi is holtig tanulunk.
Szent Pál arra is buzdított minket, hogy
legyünk derűsek – 2. Tessz 5,11 – ahogyan az egyház is buzdított minket még
a nagyböjtben is az Öröm Vasárnapján.
Ehhez pedig el kell kérnünk Istentől lelkünk számára a gyógyulást és vígasztalást, valamint az öröm ajándékát.
Ez a Szentlélek egyik gyümölcse, amit
ha megtermünk, akkor vagyunk igazán
hiteles tanúi Jézus örömhírének. Ellenkező esetben – ha állandóan szomorkodunk
- rossz reklámot csinálunk az Úrnak,
mert ilyenkor nem az látszik rajtunk,
hogy Nála megtaláltuk a boldogságunkat. Ezen is van még mit dolgozzunk.
Mindezekben nagy segítségünkre van
minden Jézussal való találkozás, különösen az Oltáriszentségben.
Április 7-én eljutottam a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József templomba,

amely nemrég épült, és ahonnan a búcsú
(május 1) hetében közvetítettünk szentmiséket. Nagyon szép a templom, sokan
hallgatják a Mária rádiót, de amint megtudtam, a templom környékén nem volt
önkéntesünk. Istennek hála, jelentkezett
valaki, úgyhogy ez is megoldódott.
Az örmény templomba is elmentem, és
beszéltem a Mária rádióról. Itt is sokan
hallgatják. A szentmise után a közösségi
házban szoktak egy tea vagy kávé mellett
beszélgetni, melynek közösségépítő hatása van. Sikerült beszélgetnem néhány
emberrel, és sok bátorító visszajelzést
hallhattam műsorainkkal kapcsolatban.
Itt is sikerült önkéntességet vállalót találni.
Lapzárta előtt kaptuk a sajnálatos hírt,
hogy a kisjenői plébános, Gróza Dániel
atya, a betegséggel való hosszú küzdelem után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Imádkozzunk lelke üdvéért, hogy a Jóisten fogadja be őt az Ő örök országába, a
kisjenői plébánia számára pedig gondoskodjon egy szíve szerinti jó pásztorról.
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Szilágyi László

b epillantás a m usorok mög é

A szentgyónás
visszakapcsol
a szeretet
áramkörébe

A bűnbocsánat szentsége az élet
forrása, mely lehetőséget ad egy
újabb megtérésre, lehetőséget ad egy
újrakezdésre, hiszen mindig van miből kilépni, mindig van mit elengedni és átadni Istennek.

Egy lehetőség arra, hogy tekintetemet újra a „Lényegre”, magára Krisztusra fordítsam, miközben kilépek
önmagamból, és elengedem mindazt,
ami megkötöz, ami elválaszt Istentől.
A szentgyónás találkozás a végtelen
Szeretettel. Ebben a szentségben egy
új kezdetet tud nekünk adni, hiszen
mindarra a bűnre, amit elkövettem,
nem emlékszik többé. A szentgyónásban egyre közelebbről megismerhetem azt a végtelen Szeretetet, aki
engem egészen elfogad olyannak,
amilyen vagyok, aki nem ítél el, aki
nem vár el tőlem semmit, hanem
egészen szabadon hagy, és csak arra
vágyik, hogy én viszont szeressem
Őt. Ő nem akarja a bűnös halálát,
Ő mindenáron meg akar menteni
minket, és azt akarja, hogy éljünk.
Isten olyan, aki előtt nem kedvesek
bűneink, de a bűnös ember kedves
előtte, sőt képes bennünk gyönyörködni, mert Ő önmagunkért szeret,
és nem a cselekedeteink miatt. Előtte
egyformán kedvesek vagyunk, hiszen
Isten nem személyválogató. Újra találkozhatok ezzel a végtelenül irgalmas és elfogadó Istennel. Ha valóban
őszinte bűnbánattal és kellő nyitott-

sággal keressük a lehetőséget a bűnbánatra, akkor az sebeket gyógyító tud lenni, és
újjáteremtődve Isten megbocsátó szeretetében, új szívvel és új lélekkel leszünk képesek Krisztust követni. Azt a Krisztust, aki
adóslevelünket eltörölte, amit bűneinkkel
okoztunk, és értünk életét adva keresztre
szegezte azt. A szentgyónás visszakapcsol
a szeretet áramkörébe, melyből bűneim
miatt kiszakítottam magam. A bűn terhe súlyos teher, de letéve ezt az igát, mely
nyomorba dönt, egészen új szemléletmódot
kapok, és minden új fényben tündököl,
hiszen az irgalmas Atya lehajol hozzám,
mert Ő mindig tárt karokkal várja vis�sza tékozlóit, és soha nem utasít el engem.
Fájdalmas a szembesülés, hogy mit okozok
bűneimmel, hogyan távolodok Istentől, és
örömteli, amikor visszakerülök a szentség

által a Szeretet vonzásába, és Isten szerető
keblén találom magam, akitől senki el nem
szakíthat. A feloldozásnál kimondott szavak teremtő erejűek és békesség szerzőek.
Jézus kézzelfogható jelenlétét tükrözi ez
a szentség is a világban, Aki azt szeretné,
hogy az a „Képmás”, amit elültetett bennünk, felszínre kerüljön, és a keresztségben
kapott jóra hajló természetünk tudatosuljon bennünk. Jézus feltámadása után rögtön bűnbocsátó hatalmat ad apostolainak:
„Akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akinek megtartjátok, azok
bűnei megmaradnak.” (Jn 20,23). Men�nyire ismer minket Jézus, mennyire ismeri
gyengeségeinket, mennyire tudja, mire van
szükségünk, és emberi mivoltunkból adódóan rögtön adja a lehetőséget a megtisztulásra. Ez a feltámadás előíze, előképe! Éljünk gyakran ezzel a megújulásra meghívó
szentséggel, amely Isten ingyenes ajándéka
számunkra, és tegyük meg, amit mond a
házasságtörő asszonynak: „Menj, de többé
ne vétkezzél!” (Jn 8,11b), hiszen ha mégis
megbotlunk és elesünk, van „Szószólónk”,
és van ez a csodálatos szentség, melyben az
Úr hetvenszer hétszer képes megbocsátani
nekünk!
A szentgyónásról szóló műsor abban akar
segítséget nyújtani, hogy a bűnt, a bűn elkövetési lehetőségeit és fajtáit felismerjük, s
azoktól megszbaduljunk és megtisztuljunk
a kiengesztelődés szentsége által.
Gál István Attila,
fogarasi plébános

Megjelent a
Mária Rádió
2020 -as
falinaptára
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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
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

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
14:30
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
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai*
Zsolozsma-reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző
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
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai*
Imaszándékok fogadása
Sepsiszentgyörgyről
Irgalmasság rózsafüzére
Igéző*
Zenés köszöntő
Műsorismertető
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora*
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája
Úrangyala
Jézus él - tanúságtételek
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
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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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*
Református félóra*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző
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*
Zenés köszöntő
Műsorismertető
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
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
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző
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*
Zenés köszöntő
Műsorismertető
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája*
Úrangyala
Imatarsoly
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
Szentségimádás 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
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
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző
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*
Zenés köszöntő
Műsorismertető
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
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 Szentlélek gyümölcsei
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

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 Műsorismertető**
08:30 Zengő orgonaszó /
Századok szent zenéje
09:00 Vasárnapi Örömhír*
09:15 Szülőkkel a szentek nyomában
09:30 A Szentlélek gyümölcsei
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 Zenés köszöntő
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása

04:00
04:40
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
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
20:30
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
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző
Napra-forgó
Mária iskolájában
Imaszándékok fogadása
Kolozsvárról
Rózsafüzér
Katekézis Tibor atyával
Szövetség az életért
Istenérvek
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng
Vasárnap-ajánló
Angyalok citeráján
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai*
Imaszándékok fogadása
Székelyudvarhelyről
Irgalmasság rózsafüzére
Igéző*
Zenés köszöntő/
Jézus Szíve engesztelés
Műsorismertető
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
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*/ 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
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
A Vatikáni Rádió műsora
Szentek gondolatai
Élő vízforrás/Lélekápolás*
Úrangyala
Zsolozsma – reggeli dicséret
Napra-forgó*
Műsorismertető
Szentmise
A hét plébániája
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Gyógyír*/ Gyónni jó*
Miatyánk*
Dalfakasztó/ Zsoltárkönyv*
Szövetség az életért*
Pápai Angelus
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Asztalt terítünk*
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
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
Isten megismerése
Gyöngyszemek*
Márton Áronról
pedagógus szemmel*
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.
◆A
 *-gal jelölt műsorok ismétlések.
◆M
 inden hónap első péntek éjjelén imavirrasztást közvetítünk
a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból.

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

◆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:

KAPLONY

SZATMÁRNÉMETI - SZÉKESEGYHÁZ

Főesperesség: Nagykároly I. esperesi kerület
Építési év:
1841-1848
Titulus:
Páduai Szent Antal

Főesperesség: Szatmári főesperesi kerület
Építési év:
1830-1837
Titulus:
Urunk mennybemenetele

Örökös szentségimádási nap: –

Örökös szentségimádási nap: január II. vas.

Plébános:

Plébános:

P. Tímár Sándor Asztrik OFM

Hársfalvi Ottó

ÁKOSFALVA

GYERGYÓSZENTMIKLÓS - Szent József

Főesperesség: Marosi főesperesi kerület
Építési év:
1859-1862
Titulus:
Szent István király

Főesperesség: Gyergyói főesperesi kerület
Építési év:
2013-2016
Titulus:
Szent József, a munkás

Örökös szentségimádási nap: január 26.

Örökös szentségimádási nap: augusztus 23.

Plébános:

Plébános:

Sebestyén Domokos

Korom Imre

GÖDEMESTERHÁZA

MAROSVÁSÁRHELY - Belváros

Főesperesség: Gyergyói főesperesi kerület
Építési év:
1890
Titulus:
Jézus Szíve
Örökös szentségimádási nap: szeptember 17.

Főesperesség: Marosi főesperesi kerület
Építési év:
1728-1768
Titulus:
Keresztelő Szent János
Örökös szentségimádási nap: január 15.

Plébános:

Plébános:

Șcheianu Ciprian

Oláh Dénes

GYERGYÓREMETE

CSERNAKERESZTÚR

Főesperesség: Gyergyói főesperesi kerület
Építési év:
1771-1776
Titulus:
Szent Lénárd
Örökös szentségimádási nap: október 14.

Főesperesség: Hunyadi főesperesi kerület
Építési év:
1914-1916
Titulus:
Szent Kereszt felmagasztalása
Örökös szentségimádási nap: július 20.

Plébános:

Plébános:

Bakó Antal

Tóth János

Hálás köszönet a plébános atyáknak és egyházközségeiknek!
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gyereksarok
Szentlélek jöjj lobogó láng, Szentlélek jöjj a világ vár,
Szentlélek jöjj viharos szél, jöjj áradj szét!
Jöjj el élő vízforrás, jöjj a szívünk téged vár,
jöjj a bűntől tisztíts meg, bátoríts minket!

Pünkösd
a húsvét
utáni 50. nap
a Szentlélek
eljövetelének,
az egyház
születésének
ünnepe.

A Szentlélek ajándékai
Keresd meg az elrejtett szavakat! A maradék betűket
összeolvasva megkapod a megfejtést!
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Megfejtés:

A pünkösd kettős ünnepe utáni
tizedik napra (csütörtökre) Úrnapja
esik. Ezen a napon „Krisztus titokzatos
testét” az oltáriszentséget ünnepli az egyház.
Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen
körülhordozzák az oltáriszentséget.

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

Fejtsd meg a rejtvényt és egészítsd ki a kapott szavakkal a bibliaverset!
„Én vagyok a … -ből alászállott élő … Aki e kenyérből eszik,
… él. A kenyér, amelyet adok, a … a világ életéért.” (Jn 6, 51)
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B3 – D2 – E3 – E3 – B4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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E

Ö

D4- D2 – E3 – B4 – C1 – A3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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E2 – A3 – E2 – D4 – D4 – C1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L

E1 – D2 – A1 – E1 – D2 – B3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

A SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
2

P ü n k ö s d ut á n i e l s ő v a s á r n a p

Elsi Schindler:

2

A SZENTHÁROMSÁG
DICSŐÍTÉ SE

IMÁDSÁG
A SZENTHÁROMSÁGHOZ

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek, miképpen kezdetben,
most és mindörökké. Ámen.

Atyaisten, Fiúisten, Szentlélekisten!
Titkod oly nagy,
hogy sosem értem egészen,
mégis végy be engem
háromságos életedbe!
Éljek
a te szeretetedből,
szeretetedben,
szeretetedért.
Szentlelked működjék
általam, bennem
és belőlem.

Ferenc pápa keresztet vet (2017) | Fotó: Andreas Solaro

Tölts el egészen,
te légy a kezdet és a vég,
számomra minden,
Háromegy Isten!
Most és mindörökké. Ámen

ISTEN NÉPE EGYÜTT JÁR AZ ÚTON
A SZŰZANYA OLTALMA ALATT
Ez olvasható a szentszéki közleményben.
Országunkat gyakran emlegetik úgy, hogy
„Isten anyjának kertje.” Minden hívő
számára kedves ez a kifejezés, amelyet
Szent II. János Pál pápa is használt
1999-es romániai apostoli útja során.

Ferenc pápa útja ezt a máriás szálat követi: arra hív, hogy mindenki a
mennyei édesanya oltalmazó köntöse
alatt egyesítse erejét, ahogyan a „Járjunk együtt az úton” mottó is jelzi. A
Szentatya mindig arra buzdít, hogy az
emberek egyesítsék erőiket, utasítsák el
az egoizmust, és a közjót állítsák a középpontba. Azért utazik hozzánk, hogy
egységre hívjon, megerősítse a hitet.

Keresztet vetünk és mondjuk: „ Az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében. Ámen.”
Mi köze a kereszt jelének a három isteni személyhez? Hisz ez az Emberfia jele, aki emberré
lett s értünk megfeszítették. A Fiúban és általa van velünk az Isten. Isten egész teljessége.
Isten hozzánk fordult, kiszolgáltatta magát,
hogy higgyünk szeretetében. Isten belsőleg
hozzánk közelít a Szentlélekben.
Általa van az Atya a Fiúban, s a Fiú az Atyában. És „Isten velünk.”
(Emmanu-El)

Loyolai Szent Ignác:

KERESZTVETÉS
Amikor keresztet vetünk, kezünkkel először
fejünket érintjük: ez azt jelenti, hogy Isten a
mi Atyánk, aki senkitől sem származik. Azután ujjainkkal a testünket érintjük: ez jelenti
a Fiút, a mi Urunkat, aki az Atyától született
és alászállt a szent Szűzanya méhébe. Azután
tenyerünket az egyik, majd a másik vállunkra
tesszük: ez jelenti a Szentlelket, aki az Atyától
és a Fiútól származik. És ha a kezünket ismét
összetesszük, ez azt jelképezi, hogy a három
személy egy lényegű. És végül, ha szánkkal a
feszületet megcsókoljuk, ezzel azt mondjuk:
Jézusban, a mi Üdvözítőnkben és Megváltónkban lakik az Atya, a Fiú és a Szentlélek,
az Egy Isten, a mi teremtőnk és Urunk.
Összeállította: Dallos Ágnes
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ön kéntesek

Nevem Melega Ferenc-István. 1998. július 6-án születtem Máramarosszigeten.
Az aknasugatagi plébániához tartozom.
Szatmári egyházmegyés kispap vagyok,
jelenleg II. éves kispap, a gyulafehérvári
Seminarium Incarnatae Sapientiae teológiai egyetem hallgatója. Hivatásomat már gyermekkorom óta felismertem. Már kisgyermekként
mindennap eljártam a szentmisére, és lassan-lassan felfedeztem azt,
hogy igen is, én Istent akarom szolgálni, hogy nekem itt a helyem,
az oltárnál. Azonban nem tagadom azt, hogy az életem része volt
a kétely is. Amikor már közeledett a líceum, ellanyhult bennem a
papság vágya. Azonban én az isteni gondviselésnek tulajdonítom
azt, hogy a líceumban újra ráismertem hivatásomra. Nagy örömmel emlékszem vissza gimnáziumi éveimre, amelyekben napomat
mindig a reggeli szentmisével kezdtem, és úgy gondolom, ez mindig is erőt adott ahhoz, hogy hivatásomat jobban megismerjem és
haladjak azon az úton, amelyet Isten az ő végtelen irgalmasságában
nekem szánt. Ugyanakkor köszönettel tartozom plébánosaimért,
Teffenhardt István és Kovács István atyákért, akik kísértek és segítettek abban, hogy hivatásomat felismerjem és nap mint nap munkálkodjam annak érdekében, hogy ez kibontakozzon, növekedjen
jobban és jobban. Ugyanakkor hálával tartozom a többi atyáknak
is, akik tanácsaikkal kísértek utamon.
A Mária Rádióba jó barátom, Vagrin István, harmadéves kispap
buzdítására kerültem. Bevallom, először izgultam, mivel mindig
is féltem beszélni rádióban, vagy nyilatkozni televíziós műsorban,
híradóban. Azonban éreztem azt a vágyat, hogy ezt a félelmet legyőzzem. Bíztam abban, hogy ezt a lehetőséget Krisztus adta azért,
hogy legyőzzem ezt a gyengeségemet és így még jobban felkészüljek
hivatásomra. Jelenleg az irgalmasság rózsafüzérénél segédkezem és
érzem, hogy az Irgalmas Jézus megérintette szívemet. Megmutatta, hogy igen is képes vagyok arra, hogy legyőzzem félelmeimet.
Az utóbbi időben már elmélkedéseket is szoktam tartani az irgalmasságról. Azt mondhatom, hogy a szívem tele van hálával és nagyon boldog vagyok, hogy imáimmal, buzdításaimmal segíthetek
az embereknek. Ugyanakkor tudom azt is, hogy a hívek imáikkal
végigkísérnek bennünket és ez mindig új erőt add. Mindezekért
hálás vagyok az irgalmas Istennek!

Engem Czirják Ottónak hívnak, 1998. július 1-én születtem Csíkmadarason. Elemi
tanulmányaimat szülőfalumban végeztem,
a középiskolát pedig a csíkszeredai Segítő
Mária Gimnáziumban. Sikeres érettségi
után hallgatva Isten hívó szavára, felvételemet kértem a gyulafehérvári teológiára. Jelenleg másodéves kispap vagyok.
A Mária Rádióval már középiskolás koromban kapcsolatba kerültem, mert gyakran jártunk rózsafüzért végezni a csíksomlyói stúdióba, ami igen nagy élmény volt. Első éven, miután felajánlották,

Gáspár Ildikó vagyok. A Jóisten
akaratából 1987-ben születtem,
2007-ben kötöttem házasságot
férjemmel, két gyerekkel ajándékozott meg a Teremtő.
Tanulmányaimat a kézdiszentkereszti Trefán Leonárd Iskolában
végeztem, aztán a Bod Péter Tanítóképzőben folytattam, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetem kézdivásárhelyi kihelyezett tagozatán végeztem. Az
óvónői szakmát választottam, amit lelkesen próbálok
nap mint nap végezni.
Kiskoromban is vallásosságra próbáltak nevelni, minden vasárnap résztvettünk a szentmisén, így lassan alakult ki bennem a hit és úgy éreztem, hogy nagyon fontos
számomra a Jóistennel való kapcsolat. Ezt próbálom továbbadni gyermekeimnek is. Úgy érzem, hogy a Jóisten
mindig jelen van az életemben, fogja a kezem, mindennap erőt ad, segít és vezérel.
Pár éve, amikor Szilágyi László felhívott és megkérdezte, hogy elvállalom-e az önkéntességet, én igennel
válaszoltam, habár nem tudtam még, hogy ez miből áll.
De az önkéntességem óta többet hallgattam a Mária Rádiót, lelkesen osztom szét a lapokat és gyűjtöm össze az
adományokat. Sokat jelent nekem az önkéntes-találkozón való részvétel, a beszélgetés, a közös ima, hisz ott
feltöltődök, és új erőt merítek a hétköznapokra.
Ez a rádió nagyon sok embernek a segítőtársa, segít a
hit, a remény és a szeretet működtetésében és növekedésében, így a Mária Rádió egy igazi fénysugárt jelent az
én életemben is. Nagyon szeretem hallgatni, ha tehetem,
mivel nagyon sok szép, szívhez szóló dal és sok értékes
műsor hangzik el, amelyből sokat lehet tanulni. Ezúton
mindenkinek ajánlom, hogy minél többet hallgassa a
Mária Rádiót, és mindenkihez eljusson ez a fénysugár.
Kérem, hogy aki teheti, támogassa adományaival is, a
rendszeres adományozóknak szeretném megköszönni a
segítségüket a rádió nevében is.

hogy legyek önkéntes a stúdióban, nagy örömmel mondtam igent. Amikor megkérdezték, hogy műsorvezető, vagy
technikus szeretnék lenni, akkor azt válaszoltam: az, amire
nagyobb szükség van – így lettem technikus. Ezért van az,
hogy a hallgatók elég ritkán hallják a hangomat, de a háttérben ott vagyok, és szívvel-lélekkel igyekszem dolgozni
önökért, kedves hallgatók. Hálás vagyok, hogy egy ilyen jó
önkéntes csapat tagja lehetek.
Kérem, hogy imádkozzanak értünk, kispapokért, hogy
hivatásunkban kitartva, Isten és az önök szolgálatára tevékenykedhessünk!
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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
SZATMÁRNÉMETI STÚDIÓ
Levélcím: str. I.C. Brătianu nr. 1, et. 1, ap. 12
440 010 Satu Mare / Szatmárnémeti

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

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 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
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.
FÖLDI SUGÁRZÁS:

ADOMÁNYOK

250000

KIADÁSOK

249409

200000
150000

147883

165153

100000
50000
0

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
Gyergyói medence 94,4 FM
Kovászna 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.

62739

március

április

Eutelsat 16A műhold, keleti 16 fok
11 262 MHz Horizontális polarizáció, Symbol Rate 30 000

Ez a kiadvány a Mária Rádió hivatalos közleménye. Megjelenik kéthavonta. Kiadja a MÁRIA RÁDIÓ Egyesület. Mária Rádió ISSN 1843-3413.
Felelős kiadó: Szatmári Ferenc. Felelős szerkesztő: Karácson Tibor. Korrektúra: Fazekas Ilona, Lengyelfi Emőke. Kiadványszerkesztő: Szász Csaba. Fotó: internet.
Nyomtatta: Infopress Group Rt., Székelyudvarhely

