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AHOL A KINCSED, OTT A SZÍVED

XIII. évfolyam, 2019/5

gy gazdag család kertjében sok teknősbéka élt. Jó dolguk volt, 
békésen cammogtak a fűben, néha úszkáltak a kristálytiszta 

tavacskában, s mindennap bőségesen lakmároztak az eléjük szórt 
eledelből. Egy napon egy vidám pacsirta szállt le a kert füvére. 
Lelkesen dalra gyújtott, s gyönyörűen trillázott a hangja. A tek-
nősbékák megbabonázva hallgatták. Szerették volna, ha nem re-
pül el többé, ha mindig velük marad. Egy öreg, ravasz teknős 
így beszélt hozzá: „Mennyire fárasztó lehet neked nap mint nap 
annyit repülni a levegőben! Mi, földönjáró állatok, nem is ért-
jük, hogy miért kínozzátok magatokat a repüléssel. Nézd meg, 
nekünk mindenünk megvan itt a földön: minden fáradság nél-
kül teli a bendőnk, kényelmesen heverészünk a napon, nem kell 
gürcölnünk. Miért nem választod te is ezt az életet?” „Én pacsirta 
vagyok, nekem repülnöm kell, nem élhetek másképp!” – vála-
szolta a madár. „Ó dehogynem! – folytatta a teknős – Változz 
te is teknősbékává! Hidd el, sikerülni fog, és ezentúl kényelmes, 
gazdag életed lesz.” „Az lehetetlen, ugyan hogy változhatnék tek-
nőssé?!” „Nagyon könnyen: csak húzd ki mindennap egy tolladat. 
Így egyre kevésbé leszel képessé a repülésre, s lassan a kedved is 
elmegy majd tőle. Így leszel földön élő, földön járó teknősbéká-
vá.” Az oktalan pacsirta megfogadta a tanácsot. Naponta kihúzta 
egy-egy tollát, míg teljesen kopasszá nem lett. Nem tudott már 
repülni, de nem is akart, hiszen lakmározhatott az emberek ál-
tal a földre szórt csemegékből. Lassan elhízott, elkényelmesedett. 
Új dalokat már nem talált ki, de a teknőcök elégedettek voltak a 
régiekkel is. Egyszer azonban megjelent a kertben egy éhes, für-
ge menyét. Hinni sem akart a szerencséjének, amikor a páncélos 
teknősök között megpillantotta a kopasz, kövér madarat. Már 
suhant is feléje, száját szélesre tátva. „Jaj, mentsetek meg!” – kiál-
totta a pacsirta. A teknősök azonban behúzódtak a páncéljukba, s 
onnan kiáltozták sajnálkozva: „Nem tudunk, a menyét gyorsabb 
és nagyobb nálunk, a fogai is hegyesebbek.” „Ó én oktalan! Ké-
nyelmességből földön élő állattá akartam változni, s lám ez lett a 
vesztem!” – sóhajtotta utolsó gondolatával a pacsirta.

Ahol a kincsed, ott a szíved is. Legfőbb célkitűzésként azt ja-
vaslom, hogy igazi kincseket, értékeket próbáljunk gyűjteni! Jézus 
mennyei kincsekről beszél. A mennyei kincsek nem fogyasztá-
si javak, hanem lelki értékek, lelki örömök, boldogság-morzsák, 
amelyekből az örök boldogságunk fog kinőni. Kibontakoztatni a 
bennünk lévő jót, előhozni a legjobbat! Nem ragadni le a fogyasz-
tási eszközök halmozásánál, az önző élvezetnél és a hasznossági 
szempontoknál, hanem inkább adni önmagamból, támogatni a 
gyengébbet, áldozatot hozni a rászorulókért! Az ember nem arra 
teremtetett, hogy földhözragadt legyen! Minden, amit valóban 
szeretni tud, amit hosszabb távon értékesnek tud tartani, túlmu-
tat a földi lét határain. Aki ezt elfelejti vagy letagadja, az elkezdi 

kihúzgálni a tollait – megtagadja valójában önmagát. Pl. amikor 
lustaságból nem építő tevékenységekkel töltöm ki az időmet; vagy 
amikor a szerelemben csak a másik birtoklását akarom, nem azt, 
hogy kölcsönösen többé, jobbá tegyük egymást; vagy amikor a 
barátságban csak kihasználom a másikat; vagy amikor nem élek a 
megbocsátás lehetőségével, ha megbántottak; vagy amikor a sze-
retetből fakadó igazi boldogság helyett az evilági élvezetek rabja 
leszek. Ez mind-mind földhözragadtsághoz vezet. Ha ilyen „kin-
cseket” gyűjtögetek, akkor hozzájuk fog tapadni a szívem és eltor-
zítják bennem Isten képmását. Figyeljünk arra, hogy a szívünket 
igazi kincsek felé fordítsuk. Gyűjtögessük a szeretet és a jótettek 
kincseit, a jó és építő emberi kapcsolatokat, olyan dolgokkal tölt-
sük ki az időnket, amelyek gazdagítják a személyiségünket, fele-
melnek a pusztán földi értékek fölé!

Karácson Tibor, műsorigazgató

E
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Visszaemlékszem arra a napra, amikor biz-
tossá vált, hogy lesz itt is stúdió, mennyire 
örültem a hírnek, és akkor megfogalma-
zódott bennem, hogy nem is lenne rossz 
dolog hazajönni. Kis idő elteltével jött a 
kérdés Tibor atya részéről, hogy elvállal-
nám-e a szatmári stúdió vezetését - én 
örömmel mondtam igent rá, amit egyálta-
lán nem bántam meg. Mikor tavaly szep-
temberben hazaköltöztem és elkezdtük a 
munkálatokat az üres helyiségben, akkor 
szinte hihetetlennek tűnt, hogy egy hónap 
alatt készen lesz, de sikerült elkészülni a 
szentelésre. Rengeteg hálával és köszönet-
tel tartozunk mindenkinek a munkájáért, 
aki bármi picit is hozzátett ahhoz, hogy ez 
a stúdiónk is megnyithassa kapuit, és itt 
is nagy szeretettel várjuk hallgatóinkat és 
önkénteseinket. 

Visszatekintve a stúdió megáldására, 
Schönberger Jenő püspök úr szavai jut-
nak eszembe, aki a szentelés utáni élő be-
szélgetésben így beszélt a Mária Rádióról 
„Isten mindenütt jelen van, Isten minden-
kihez közel van, aki közel engedi magát 
Istenhez és Istent magához. De a Mária 
Rádió nagy ajándék, behozza Isten szavát 

az otthonokba. Különösen azoknak fon-
tos, akik betegek, ugyanakkor közösséget 
épít." Hála és köszönet neki és munka-
társainak mindenért, azért hogy helyet 
biztosított nekünk ehhez a csodálatos fel-
adathoz. 

Úgy érzem, a köszönetnek is helyet kell 
adnom eme írásban. Nagy-nagy köszönet-
tel tartozunk mindazoknak, akik ezen egy 
év folyamán hozzájárultak a szatmári stú-
dió szépüléséhez és benépesedéséhez. Em-
líteném itt önkénteseinket, akik irodaszol-
gálatot vállalnak, adományokat gyűjtenek, 
vagy bármikor segítségemre vannak, ha 
kérem őket. De köszönet azon csoportok-
nak is, akik vállalták, hogy eljönnek egy-
egy rózsafüzért elimádkozni, mert ahogy 
sokszor mondjuk, ahol ketten vagy hár-
man összegyűlnek, ott Isten is jelen van. 
És nem utolsó sorban azoknak is köszönet, 
akik egy-egy műsort, elmélkedését is szíve-
sen vállalnak és vezetnek. A Jóisten fizesse 
vissza jóságukat százszorosan.

Teréz anya egy kedves gondolata jut 
most eszembe, ami nagyon is jellemzi 
a Mária Rádiót: „Nem az számít, hogy 
mennyit adunk, hanem, hogy mekkora 
szeretetet fektetünk az adásba.” Én ezt 
élem meg naponta itt a rádióban, hogy 
mennyire jó szeretettel adni egy jó szót, 
egy mosolyt, annak, aki magányos, aki 
beteg, ágyhoz kötött vagy bármiért szo-
morú, de annak is, aki velünk van, min-
ket hallgat és szereti velünk tölteni az 
idejét, hiszen jó együtt lenni és ennek a 
nagy családnak a tagjaként tevékenyked-
ni. Köszönet érte Önöknek is azért a sok 
jóért, szeretetért, kedves szóért, imáért és 
adományokért, amit önöktől kapunk nap 
mint nap és amivel segítenek nekünk ab-
ban, hogy a rádió továbbra is egy fénysu-
gár legyen az emberek életében. 

Soraim végén Isten áldását kérem 
önökre és azt, hogy még sokáig tudjuk 
osztogatni szeretetünket egymás iránt e 
nagy-nagy család tagjaiként. Egy szép kis 
verssel kívánok mindenkinek örömökben 
gazdag napokat. Isten éltesse az egy éves 
szatmári stúdiónkat!

Szűcs Tímea

Immár egy év telt el azóta, hogy Szat-
márnémetiben is megnyitotta kapuit 
egy újabb stúdiónk 2018. október 7-én, 
Rózsafüzér Királynője ünnepén.

EGY ÉVES A SZATMÁRI STÚDIÓ

Schvalm Rózsa:  

Rejtett üzenet

Merülj el a csend mélységeibè ,
hogy megérthesd a mindenség szavát!
Minden rezdülés rejtett üzenet,
megszólít csillagvilágokon át.

Magasba tekints, fel a kék égre,
hol a nap ragyog, s szórja sugarát!
Éteri hullámokon áttörve,
éltető melegét árasztja rád.

S éltet számlálhatatlan életet,
melynek otthona e földi világ,
hegy, völgy, folyó, óceán és tenger,
ember, növény, s állat sokaságát.

Ó, mennyi csoda, ami körülvesz,
a létezés valóságát csodáld!
S hogy a létezésnek része lehetsz,
porszem bár, veled kerek a világ.

Ha érted a rejtett üzenetet,
ha meghallod a mindenség szavát,
megérted, hogy nem annyi az élet,
mit e föld zarándokaként élsz át.

Hogy amikor elszólít a végzet,
az ég nyitja előtted kapuját,
s ragyog feléd, napnál fényesebben,
a végtelen örökkévalóság.



AKTUÁLIS

VILÁGKÖRÜLI  
RÓZSAFÜZÉR-IMA
A Népek Evangelizációs Kongregációja kérésére a Mária Rádió 
világcsaládja egy különleges rózsafüzért közvetít, melyben Fer-
nando Filoni bíboros vezetésével a világ a római Santa Maria 
Maggiore-bazilikában imádkozik. Ezt a világméretű imádkozási 
kezdeményezést Ferenc pápa ötlete alapján, az általa kihirdetett 
rendkívüli missziós hónap keretében 2019. október 7-én, hétfőn 
délután 4 órától közvetítjük. Két munkatársunk is részt vesz ezen 
nagy eseményen. A mottó: „Megkeresztelve és elküldve Krisztus egy-
házának a világmissziójába” 
Nekünk, keresztényeknek meg kell vallanunk, hogy Krisztus az 
élet ura. Nekünk, keresztényeknek vonzónak kell lennünk a ma 
embere számára. Élő kereszténységet kell alkotnunk. Ez csak imá-
val lehetséges. Az ima pedig erősíti a hitünket. Ezt a megerősödött 
hitet kell nekünk megvallanunk a világ előtt. Ez egy misszió, egy 
tanúságtétel, amely vonz és kérdéseket ébreszt. 
Felkérjük a kedves hallgatóinkat, hogy vegyenek részt ebben az 
imádkozásban az éter hullámain keresztül a Mária Rádióval, 
amely minden bizonnyal köszönet forrása nekünk, családunknak, 
nemzetünknek és az egész világnak!
Október 18-án, pénteken szintén egy másik világméretű imára 
hívnak mindenkit: világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át 
a békéért és az egységért.  A kezdeményezés kiinduló gondolata 
Szent Pio atyától származik: „ha egymillió gyermek imádkozza a 
rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni.” Először 2005 nyarán 
Venezuelában imádkozták gyermekek közösen a rózsafüzért, nap-
jainkban nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elter-
jedt ez a kezdeményezés. 

Karácson Tibor, műsorigazgató
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A hétfő déli közös ebéd után előadással kezdődött a program, 
melyben az érsek atya a küldetésről és hivatásról elmélkedett. 
Többször elhangzott az a kérdés, hogy ki vagyok én, mi az én 
feladatom, mi az, amire Isten hívott. Elsősorban ember vagyok. 
Ami az Isten szemében vagyok, az vagyok valójában - mondta az 
érsekatya. A lelki elmélyülést és feltöltődést a közösen bemutatott 
szentmise, az esti imaóra és a csendes Szentségimádás segítette.

Másnap szentmisével és imával folytatódott a program. Majd 
egy újabb előadás hangzott el, melyben a küldetésünk fontossá-
gát hangsúlyozta az előadó, nem csak emberként, hanem a Mária 
Rádió munkatársaiként is. Elhangzott a Lukács evangéliumából 
az esztelen gazdag története kapcsán, (Lk 12, 16-21) hogy nem 
„csűrépítők”, hanem Isten országát építők, kapcsolatépítők kell le-
gyünk. A déli imaóra után közös kiértékelés volt, majd zárás után 
új erővel és lendülettel térhettek haza a résztvevők. 

Görgényi Tünde

A Magyar Katolikus Újság-
írók Szövetsége (MAKÚSZ) 
és a Magyar Kurír hagyo-
mányosan minden év őszén 
megrendezi az egyházközségi 
lapok és honlapok szerkesz-
tőinek országos találkozóját. 
Tavaly az érdligeti Regina 
Mundi Apátság és ciszterci 
nővérek látták vendégül a 
magyarországi és a határon 
túli résztevevőket. Az előa-
dások az interjú és az álhírek 
(fake news) témák köré épül-
tek. Az Erdélyi Mária Rádió 
képviseletében a programon 
részt vett Karácson Tibor 
műsorigazgató és Majoros 
Attila.

Idén a XVIII. országos ta-
lálkozót Nagyváradon tart-
ják október 4. és 6. között, 
„A közösségi hálózatból az 
emberi közösségekbe, avagy a 
lájktól az ámenig” címmel.

 A rendezvény nyitónapján 
előadást tart Böcskei László 
nagyváradi megyéspüspök. 
A péntektől vasárnapig zajló 
eseménynek a Posticum kul-
túrközpont és vendégház ad 
otthont. A találkozó szakmai 
előadásait többek között a 
Nagyváradi Római Katoli-
kus Egyházmegye, illetve a 
Magyar Kurír és az Új Em-
ber munkatársai tartják. 

Majoros Gabriella

Szeptember 9-10-én a magyar-
országi, a délvidéki, a felvidéki 
és az erdélyi Mária Rádió 
igazgatói és munkatársai lel-
kigyakorlaton vehettek részt a 
Kismarosi Ciszterci Nővérek 
Boldogasszony Háza Monostor-
ban, Orosch János nagyszom-
bati érsek vezetésével. 

Erdő Péter Bíboros előadása

Orosch János érsekkel
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Július végén és augusztus elején kilenc 
helyszínen tartottunk önkéntes-ta-
lálkozót. Arról elmélkedtünk, hogy 
nekünk nem szabad arra vágynunk, 
hogy olyanok legyünk, mint a többiek. 

Az ószövetség népe gyakran akart hason-
lítani a szomszédos népekhez bizonyos 
vallási szokásokban, azonban mivel Isten 
nekik kinyilatkoztatta magát szavakkal és 
tettekkel, ismerték Istent. Ezt az ismeretet 
kellett továbbadniuk a többi népnek, akik 
többistenhívők voltak. Nekünk – Isten 
népének – prófétai küldetésünk van, hogy 
megismertessük Őt azokkal, akik még 
nem ismerik. Nyilván mindenki arra vá-
gyik, hogy mások elfogadják, de tudnunk 
kell, hogy a szeretet és elfogadás iránti vá-
gyunkra Istenben találjuk meg a választ, 
a beteljesedést. Ezért fontos, hogy Vele 
időt töltsünk, Belőle töltekezzünk, hogy 
így csak Neki akarjunk megfelelni, nem 
pedig másoknak. Bízunk benne, hogy eh-
hez a prófétai küldetéshez segítséget ka-
punk a Mária Rádió műsoraiból is, és így 
egyre inkább használni tud minket Isten, 
hogy általunk mások is megismerjék Őt, 
az egyedül igaz Istent, és akit küldött, Jé-
zus Krisztust.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében 
találkoztunk önkénteseinkkel: június 
30-án Szatmárnémetiben a Jézus Szíve 

búcsún vártuk hallgatóinkat. Sok kedves 
emberrel ismerkedhettünk meg és köszö-
net mindenkinek a jószívűségéért. 

Július 7-én Szilágysomlyón jártam 
beszerelni a mobilstúdiót, és beszélni a 
Mária Rádióról. Ilyen helyekre, ahol rá-
diókészülékkel nem lehet fogni minket, 
szívesen viszem magammal édesanyá-
mat, aki laptopról, interneten hallgatja 
a rádiót, sőt az archivumból is letölt és 
visszahallgat régebbi műsorokat. Ő arról 
tesz tanuságot, hogy idősebb korban sem 
lehetetlen megtanulni ezeket a dolgokat. 
Néha a fiam is velem jön, hogy segítsen.

Bihardiószegen július 28-án jártam 
szerelni és beszélni a rádióról. Örömmel 
mentem oda, hiszen valamikor hitoktató-
ként szolgáltam ott. Itt sem lehet rádióké-
szüléken hallgatni minket, de hamarosan 
változik a helyzet. Még ebben az évben 
felkerül egy magasabb helyre a nagyvára-
di antennánk, és sok ember örömére nö-
vekszik majd a lefedettségünk. 

Július 31-én Kőhalomban tartottunk 
közönség-találkozót, másnap Görgényü-
vegcsűrön, majd augusztus 2-án Ditró-
ban. Nagyon köszönöm azt a szeretetet 
és nyitottságot, amivel fogadtak. Köszön-
jük, hogy hűségesen hallgatnak, és hogy 
imáikkal, adományaikkal támogatnak 
minket. Köszönjük a plébános atyák 
nyitottságát és támogatását. Görgényü-
vegcsűrről kaptunk egy gyönyörű, kézzel 

ÖNMAGUNK FÉNYÉBEN

Görgényüvegcsűr Sepsiszentgyörgy

KőhalomBihardiószeg

Szatmárnémeti, Jézus Szíve búcsú

Nagykászon

úton...

faragott emléket, amelyet a váradi stúdió-
ban helyeztünk emlékül. 

Augusztus 4-én Nagykászonba láto-
gattam, ahol két alkalommal beszéltem 
a Mária Rádióról és találkoztam a hall-
gatókkal. Örülök, hogy közvetíthettünk 
onnan egy hétig szentmiséket. Reméljük, 
ezután még többen hallgatnak majd min-
ket ezen a vidéken is.

Augusztus 10-én a Szatmárnémetiben 
rendezett II. Egyházmegyei Napokon vol-
tunk jelen, ahol jó volt együtt ünnepelni. 

Szeptember 1-én Szalacson beszéltem 
két mise végén a rádióról. Nagyon sok 
lelkes visszajelzést kaptunk a hálás hall-
gatóktól. Ők a tasnádi adó segítségével 
hallhatják, illetve a kábeltévén keresztül. 
Örültek a közvetítéseknek is. Szilágy-
péren szintén beszéltem a rádióról, ahol 
mindössze két hallgatót találtam, de ezu-
tán többen is lesznek. Két helyre házhoz 
mentem, hogy beállítsam azoknak, akik 
eddig nem tudták fogni.

Szilágyi László
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IGAZ-E, 
HOGY...?

KÖVETLEK TÉGED, BÁRHOVÁ MÉSZ   (LK 9,57)

Szükség volt, hogy bizonyos ideo-
lógiák torzításait, vallásellenes táma-
dásait, történeti, filozófiai ferdítéseit 
helyreigazítsák, és a keresztény vi-
lágnézetet teljes fényben bemutatni 
tudják a keresztény nemzedéknek. 

Ebben a műsorban papok tesznek 
tanúságot hivatásukról, papi örö-
mökről, nehézségekről. Ezzel is sze-
retnénk motiválni a mai fiatalokat  
döntésükben. Mindnyájan tapasz-
taljuk, hogy a mai embernek meny-
nyire nehezére esik döntéseket hozni. 
De ha nem képes az egyes helyze-
tekben az értékek mellett dönteni, 
akkor nem fog növekedni a szabad-
ságában, és ha nem elég szabad, nem 
tud teljes mivoltával elköteleződni a 
hivatása mellett. Miért olyan nehéz 
döntéseket hozni? Mert félünk a sza-
badságtól. Nyilván minden ember 
szeretne szabad lenni, de ugyanakkor 
félünk is, például kipróbálni valami 
nehezet, valami újat, félünk egye-
dül véleményt kialakítani, félünk a 
döntéseink esetleges rossz következ-

Hiteles tájékoztatásra törekedett, nem fe-
ledve, hogy mindannyiunktól hiteles ta-
núságtételt vár a világ. Nem elég ismerni, 
megismerni az igazságot, hanem meg is 
kell valósítani. Ennek következtében ki-
adásra került a Vatikáni Rádió műsor 

ményeitől, félünk véglegesen elkötelezni 
önmagunkat, mert hátha nehéz lesz, hátha 
nem fogom szeretni azt, amit választottam, 
félünk a közelségtől, az intimitástól, mert 
hátha nem fogok tetszeni annak, aki közel 
kerül hozzám, félünk önmagunkat rábízni 
Istenre, emberekre, barátainkra, egy közös-
ségre, mert hátha nem fognak eléggé törőd-
ni velünk, hátha nem tartják eléggé szem 
előtt a mi javunkat, félünk a jövőtől, az 

ismeretlentől. Azt szeretnénk, hogy a meg-
hívás Krisztus követésére megérintse a fia-
talok szívét, hogy lenyűgözze őket Krisztus 
és az ő követésétől megszentelt élet. Ehhez 
csatlakozva kövessük mi is az Úr Jézust, le-
gyen az imánk fő gondolata a neki kimon-
dott igen. Ebben a boldogságos Szűzanya 
és a szentek sokasága előttünk jár. Az út 
kitaposott, csak járni kell rajta. 

Karácson Tibor, műsorigazgató

sorozata hitvédelmi füzetek formájában. 
Ennek bemutatására kerül sor az Erdélyi 
Mária Rádió műsorában az eredeti cím 
alatt: „Igaz-e, hogy…?” Különféle témákat 
érintünk: eretnekségek, inkvizíció, szabad-
kőművesség, ökumenizmus, evolúció, spi-
ritizmus, angyalok és démonok, jelenések, 
stb. Hiteles műsorokra törekszünk ebben 
a sorozatban. Reméljük és hisszük, hogy 
e hitvédelmi műsorok késztetést adnak 
a hallgatóinknak arra, hogy tetté váltsák 
mindazt, ami hitükből fakad, szeretetük-
ből árad. Az a célunk, hogy öntudatos, de 
ugyanakkor szerény magatartásra segítse-
nek ezek a műsorok. Ugyanakkor meg kell 
mutatnunk, hogy hitünk értelmes hódolat 
Istennek. Eredményes rádió hallgatást kí-
vánunk!

Karácson Tibor,  
műsorigazgató

Az 1990-es években a Vatikáni Rá-
dió egy világnézeti sorozatot kezdett 
el. Minderre sürgetően szükség volt 
a bizonyos fájdalmas rendszer után. 

A hivatások évében a mi rádiónk is 
csatlakozik különleges műsorával 
ehhez Ő tette szent palástját válla-
imra címmel.
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HétfO Kedd Szerda
00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 Összetartozunk?!*/
 Kovász*
01:40 Útravaló
02:00 Hitigazságok szívnek és 
 léleknek*/ CSIFF*/ Ő tette  
 szent palástját vállaimra*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Az igazság szabaddá tesz*
04:00 Dicsérjétek az Urat*
04:30 Kiégés*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai*
06:15 Zsolozsma-reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Mozaik
08:30 Szt. Mónika nyomában/  
 Gyógyító növények
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Székelyudvarhelyről
09:15 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával
10:30 Vigasztaló szó/  
 Az apostolok cselekedetei
11:00 Gyógyír/ Életképek a Mária-útról
11:30 Miatyánk
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szerzetes lelkiségek
13:30 A hit kapuja
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása 
 Sepsiszentgyörgyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*
15:20 Zenés köszöntő
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora*
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:05 Jézus él - tanúságtételek
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret 
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 CSIT 2019/A szeretet útján
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Mitől működik a nevelés? / 
 Férfihangok
22:00 Zsolozsma - Kompletórium
22:10 Hallgassuk az örömhírt!
22:40 Emberfaragó*/ Családépítő*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 Járjunk Krisztus útján*
02:30 Szülőkkel a szentek nyomában*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Katedra*/Apja fia*
04:30 Életünk Krisztus*/Mindent  
 Isten nagyobb dicsőségére*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Csíksomlyóról
09:15 Rózsafüzér
10:00 Jelenünk és jövőnk
10:55 Állj meg egy szóra*
11:00 Egészséges lelki élet?! /  
 Nőként az egyházi szolgálatban
11:30 Íme hitünk szent titka
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Könnyíts a lelkeden
13:30 Középkori gondolkodók
14:00 Fészekmeleg/ A család hangja
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása 
 Szatmárnémetiből
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*
15:20 Zenés köszöntő
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Veled vagyok!
19:00 Úrangyala
19:05 Kiutak a  
 szenvedélybetegségekből
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 A Lélek ajándékai
20:30 Pro Vita Hominis
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Páratlan páros 
22:00 Zsolozsma – Kompletórium
22:10 Jézus cselekszik
22:40 Az apostolok cselekedetei*/ 
 Vigasztaló szó*
23:10 Angyalok citeráján*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 A hit kapuja*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Szerzetes lelkiségek*
04:00 CSIT 2019*/A szeretet útján*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Erdélyi tudósok a XX. században
08:30 Az Oltáriszentség csodái/  
 Oltáriszentség – a szeretet  
 köteléke
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Sepsiszentgyörgyről
09:15 Rózsafüzér
10:00 Nyitott ész, hívő szív
10:30 Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
11:30 Szeretetnyelvek/ 
 Boldogság, hol vagy? 
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng!
13:30 Krisztus Egyházának története
14:00 Márton Áronról pedagógus  
 szemmel/ Medjugorjei fesztivál
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása 
 Nagyváradról
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*
15:20 Zenés köszöntő
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája*
19:00 Úrangyala
19:05 Imatarsoly
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Szentségimádás a Szt. József  
 plébániatemplomból
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Meghallgatlak! /  
 Én is megöregedtem
22:00 Zsolozsma – Kompletórium
22:10 A család hangja*/ Fészekmeleg*
22:40 Jelenünk és jövőnk*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 Szeretetláng
02:30 Ferences félóra*/ 
 Ferences mozaik*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Jézus cselekszik*
04:00 Az Oltáriszentség csodái* 
 Oltáriszentség – a szeretet  
 köteléke*
04:30 Mária iskolájában*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája*
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Nagyváradról
09:15 Rózsafüzér
10:00 Örökségünkről szabadon/  
 Kőszikla
10:30 Házunk táján
11:00 Az öregkor bölcsessége/ Életige
11:30 Asztalt terítünk!
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma-Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng!
13:30 Concerto
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása  
 Csíksomlyóról
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*
15:20 Zenés köszöntő
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Hallgassuk az örömhírt!*
18:30 Élő vízforrás/ Lélekápolás
19:00 Úrangyala
19:05 Vendégünk volt.../  
 Zarándok-úton/  
 Ő tette szent palástját vállaimra/ 
 Segítség – gyászolok!
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 A lelkiatya válaszol
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Összetartozunk?!/Kovász
22:00 Zsolozsma-Kompletórium
22:10 A Szentlélek gyümölcsei
22:40 Válasz a kígyónak*
23:25 Az élet játéka
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

Csütörtök



musorszerkezet

◆  A Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük. 
Felhívjuk a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatóink figyel-
mét, hogy november első vasárnapjától  május első vasár-
napjáig a magyar nyelvű adást 15 órától 24 óráig sugározzuk!

◆  A *-gal jelölt műsorok ismétlések.

◆  Minden hónap első péntek éjjelén imavirrasztást közvetítünk 

a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból.

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

◆  Minden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot közvetí-
tünk Kovásznáról.

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

◆ A műsorváltoztatás jogát a szerkesztőség fenntartja.

musorszerkezet
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Péntek Szombat Vasárnap
00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 Szeretetláng*
02:30 Krisztus egyházának története*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Erdélyi tudósok a XX. században*
04:00 Középkori gondolkodók *
04:40 Pápai Angelus*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző
08:00 Napra-forgó
08:30 Mária iskolájában
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Kolozsvárról
09:15 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával 
10:30 Szövetség az életért
11:00 Kiégés
11:30 Életünk Krisztus/Mindent Isten 
 nagyobb dicsőségére
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng
13:30 Vasárnap-ajánló
14:00 Angyalok citeráján
14:30 Olvassuk a szentírást  
 Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása 
 Székelyudvarhelyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*
15:20 Zenés köszöntő/ 
 Jézus Szíve engesztelés
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:05 Dicsérjétek az Urat!
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Református félóra
20:30 Járjunk Krisztus útján
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 CSIFF/ Ő tette szent palástját 
 vállaimra/ Hitigazságok  
 szívnek és léleknek
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Virrasztás az Úrral!/  
 Szeretetnyelvek*/  
 Boldogság, hol vagy?* 
22:40 Zsoltárkönyv
23:10 Könnyíts a lelkeden*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:50 Rózsafüzér*
01:00 Szentségimádás a Szt. József 
 plébániatemplomból*
02:00 Nevelési konfliktusok*/  
 Férfihangok*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet 
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Kiutak a szenvedélybetegségekből*
04:00 Egészséges lelki élet?!*/ 
 A nők szerepe az egyházban* 
04:30 Íme hitünk szent titka*
05:15 Rózsafüzér
06:00 A Vatikáni Rádió műsora
06:25 Szentek gondolatai
06:30 A Lélek ajándékai*
07:00 Úrangyala
07:05 Református félóra
07:30 Lélekhangoló/Napindító
08:25 Műsorismertető
08:30 Zengő orgonaszó /  
 Századok szent zenéje
09:00 Vasárnapi Örömhír*
09:15 Szülőkkel a szentek nyomában
09:30 Nyitott ész, hívő szív*
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

15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:20 Gyógyító lelkigyakorlat
16:00 Gyöngyszemek*/  
 Márton Áronról 
 pedagógus szemmel*
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér 
17:55 Állj meg egy szóra -  
 lelki olvasmány
18:00 Szentmise
19:00 Úrangyala
19:05 Meseház
19:30 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Családépítő / Emberfaragó
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Iránytű
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Pro Vita Hominis*
22:40 A szeretetből fakadó  
 szenvedés megtisztít*/  
 Fogadj el így*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

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

és egyházközségeiknek!

GYEREKSAROK

Főesperesség: Felcsíki főesperesi kerület

Építési év: 1777‒1784

Titulus: Szent Miklós

Örökös szentségimádási nap: április 30.

Plébános: T. György Mihály-Levente

Főesperesség: Székelyhídi esperesi kerület

Építési év: 1936

Titulus: Nagyboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: április II. vas.

Plébános: Szűcs Attila

BIHARDIÓSZEG CSÍKSZENTMIKLÓS

Főesperesség: Sepsi-barcasági 
 főesperesi kerület

Építési év: 1867

Titulus: Nagyboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: április 7.

Plébános: Bakó Ferenc

Főesperesség: Alcsíki főesperesi kerület

Építési év: 1982‒1983

Titulus: Kisboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: április 13.

Plébános: Bilibók Géza

SEPSIBÜKSZÁD TUSNÁDFÜRDŐ

Főesperesség: Nagykárolyi II. esperesi kerület 

Építési év: 1841

Titulus: Kisboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: –

Plébános: Papellás István

Főesperesség: Margittai esperesi kerület

Építési év: 1792

Titulus: Havas Boldogasszony

Örökös szentségimádási nap: aug. IV. vas.

Plébános: Scheck László

ÉRSZALACS SZANISZLÓ

Főesperesség: Kolozs-dobokai
 főesperesi kerület

Építési év: 1896.

Titulus: Nagyboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: december 21.

Plébános: Székely Dénes

KOLOZSMONOSTOR – KÁLVÁRIA TEMPLOM

Főesperesség: Margittai esperesi kerület

Építési év: 1736‒1750

Titulus: Kisboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: július IV. vas.

Plébános: Májernyik Mihály

SZENTJOBB

Főesperesség: Szilágysomlyói esperesi kerület

Építési év: 1915.

Titulus: Szent Kereszt Felmagasztalása

Örökös szentségimádási nap: nov. IV. vas.

Plébános: Nagy Jácint

KÁRÁSZTELEK
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GYEREKSAROK

Összeállította: Farkas Szilvia  

„Senki ne becsüljön le ifjú korod miatt, de légy a hívek példaképe beszédben,  
viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban.’’  (1 Tim 4, 12)

Légy példa a beszédben!

Légy példa a magaviseletben!

Légy példa a szeretetben!

Húzd ki a szövegből az összes X, V, P betűt, a maradék betűkből pedig egy jótanácsot olvashatsz össze!

X V J P É V X Z P U V S V T V D P I X C S X V P É X R P J V E X V A S Z P Á V D , 
V S P O X V H V A P N V E P X B X V E P S Z P V É X V L P J C S P V Ú X V N Y P X V Á V P N !

Ide írd a megfejtést!

Keressétek ki a Szentírásból a megjelölt igerészt! A kisebbek kérjenek segítséget a felnőttektől!
Lukács 6,31:  „És   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _  az   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _,  
ti is  _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _.”

Ha  a megfelelő sorrendbe állítod a szőlőszemeket, akkor 
megtudod, mit olvashatunk a szeretetről az 1Kor 13, 4-ben!

Légy példa a hitben!

A Lukács 7,1–10 alapján (a római százados hite) rakd helyes sorrendbe az eseményeket!  
Ha helyesen végzed el a feladatot, akkor egy értelmes szót kapsz.

_  Jézus elindul a százados házába = S
_   A százados hallott Jézusról = M
_  A százados nem tartotta méltónak magát, hogy arra, hogy Jézus hozzá jöjjön.  = Á 
_   A százados elküldi a zsidó véneket Jézushoz = U
_   A százados elküldi barátait Jézushoz = T
_   Jézus elcsodálkozik a százados hitén. = R
_   A százados barátai visszatértek a házba. = A
_  A szolga meggyógyul = F

Légy példa a tisztaságban!

Hogyan tarthatja tisztán az ifjú útjait? ...
A választ a 119-es Zsoltár 9. részében találjátok meg!

                   1       2        3       4       5
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LELKI TÁPLÁLÉK

OKTÓBER, A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA

NOVEMBER, A HALOTTAK HÓNAPJA

Összeállította: Dallos Ágnes

A rózsafüzér imádság az evangélium 
rövid összefoglalása. Benne visszhangzik 
Mária imádsága, hálaadása a megváltás 
művéért, mely tulajdonképpen az ő szűz 
méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a 
keresztény nép beiratkozik Mária isko-
lájába. Általa a hívő ember a kegyelmek 
bőségét nyeri el.

Rózsafüzért imádkozni mindig lehet és 
mindig jó, de az is jó, hogy minden évben 
van egy kitüntetett hónap, amely felhívás 
arra, hogy egyénileg és közösségekben 
mondjuk el. Szűzanyánk a Rózsafüzér Ki-
rálynője, Ő maga is buzdított és buzdít a 
rózsafüzér imádkozására, így a rózsafüzér 
imáinkat nem Hozzá, hanem Vele imád-
kozzuk!

November 1.   
Mindenszentek - főünnep

November 1-jén egy napon ünnepeljük 
az összes szentet, vagyis valamennyi meg-
dicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a 
kalendárium külön, név szerint nem emlé-
kezhet meg. Mindenszentek ünnepe a kö-
telező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért 
a hívek számára előírás a szentmisén való 
részvétel.

„Mindenható örök Isten, ki megadtad 
nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük 
minden szented dicsőségét, arra kérünk, 
hogy sokszoros közbenjárásukra bőven 
áraszd reánk irgalmasságodat” – hangzik 
fel az ünnepi mise könyörgése mindenszen-
tekkor. E szavakkal a már mennybe jutott, 
üdvözült hívek közösségének, a diadalmas 
Egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő 
lelkeket egybefogó, küzdő Egyház.

November 2.  
Halottak napja – főünnep

„És a bőröm alatt elpusztul a húsom, csont-
jaim csupaszok, mint valami fogak. Kö-
nyörüljetek meg rajtam, barátaim, mert 
utolért az Istennek keze. Miért üldöztök ti 
is, akárcsak az Isten? Nem tudtok már vég-
re jóllakni húsommal? Ó, bárcsak fölírná 
szavaim valaki, följegyezné őket egy táblá-
ra! Ó, bár vasvésővel, aztán íróónnal örök-
re bevésnék őket a sziklába! Tudom jól, él 
ügyem szószólója, ő lép majd föl utoljára a 
földön. Hogyha fölébredek, maga mellé ál-
lít, és meglátom még testemből az Istent.” 
Jób 19, 20–26

Balássy László: 
Szentolvasó Királynője

Időtlen és idő együtt vannak itt: 
olvasódon peregnek a szemek,
testi magad fölé emel a hit,
és Istenhez öleli lelkedet.
Ó, szent Öröm, mely örülni tanít!
Látod a Szüzet és a Gyermeket,
s látod a Kereszt véres ágait,
melyek Gyümölcse léted üdve lett.
És látod a dicsőség titkait:
a tárt sziklasírt, a megnyílt eget.
Érzed Anyád ölelő karjait,
ki testével a mennybe vétetett;
áldott Asszony az asszonyok között:
Irgalmat esdve érted könyörög.

Dsida Jenő:  
Temetőben

Köröttem csend – és temető. 
Csak néha suttog valami, 
csak néha lehet hallani: 
ez ő, ez ő, ez ő! – 
Azután minden újra csendes, 
és álmodik a temető. 
  
Én hajtott fővel ballagok, 
s a néma árnyak szembe jönnek, 
s a sírkeresztek rám köszönnek, 
és mind az igazi Nagyok – 
Én, a halottak ismerőse, 
révedő szemmel ballagok. 
  
Utánam huhog a Jövő, 
a Múlt, Jelen, a sok kereszt, 
s az árnyak kara zúgni kezd: 
ez ő,ez ő, ez ő! – Azután 
minden újra csendes, 
és álmodik a temető.
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önkéntesek

Szabó Anna vagyok Szalacsról. 
1953-ban születtem, 1972-ben 
mentem férjhez, 47 éve élek há-
zasságban. Két gyermekem és 
három unokám van. Hitemet, 

vallásosságomat a szüleimtől örö-
költem. Édesapám tanított imára, 

egy nap se maradhatott ima nélkül. 
Édesanyám inkább a nagy család ellátásával volt el-

foglalva, mert hatan voltunk testvérek.Egy vasárnap sem 
maradhatott el úgy, hogy az egész család szentmisén ne 
vegyen részt. Az én időmben az elöljárók tiltották, hogy 
hittanórára járjunk, de ennek ellenére sikerült megtartani 
a hitemet. Nagyon szeretem a Jóistent és a Szűzanyát. Az 
Ő jelenlétük nagyon fontos az életemben. Szeretek szent-
misére járni, ha tehetem, hétköznap is, hogy erőt merítsek 
a szentáldozásból. Amikor meghallottam, hogy lehet fog-
ni a Mária Rádiót, megkerestem, és azóta is hallgatom. 
Sok idős és beteg személyt buzdítottam, hogy hallgassák, 
és segítettem nekik, hogy tudják befogni. Több mint tíz 
évvel ezelőtt hívott fel Attila, hogy vállaljam el az önkén-
tességet, és én igent mondtam. Azóta lelkiismeretesen 
végzem a szolgálatot, kiosztom az 50 újságot, összegyűj-
töm az adományokat, és bátorítom az időseket.

Egy csoda az életünkben, hogy itthon hallgathatjuk a 
szentmisét, főleg a férjemnek, aki már nem tud elmenni 
a templomba. Úgy érzem, mintha templom lenne az ott-
honunk. Sok beteg és öreg él egyedül, és a Mária Rádióból 
merítenek örömet. Én csak buzdítani tudok mindenkit, 
hogy hallgassák és támogassák a Mária Rádiót. Kérem a 
fiatalokat, hogy segítsenek az idősebbeknek, hogy tudják 
hallgatni a rádiót, mert megkönnyíti az életüket és szen-
vedésüket. Érezhetik, hogy nincsenek egyedül. Köszönöm 
azoknak, akik adományaikkal és imáikkal támogatják a rá-
diót és Isten áldását kérem a Mária Rádió nagy családjára!

 A nevem Simon Sándor, 1999. június 
9-én születtem Sepsiszentgyörgyön. Szü-
leim öt gyereke közül én vagyok a legki-
sebb. Mondhatni az egyház tövében nőt-
tem fel, hiszen édesapám is, édesanyám 

is, illetve az egyik bátyám is az egyház-
ban dolgozik. Iskolai tanulmányaimat az 

első osztálytól a tizenkettedikig a sepsiszent-
györgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban végeztem zene sza-
kon, zongorát tanulva fő szakon. Mégis mindig is a papság járt az 
eszemben valamilyen szinten. Sohasem tudtam kiverni a fejemből 
a papságot, habár sokáig nem vettem komolyan ezen vágyamat 
a papság iránt. Végül is a papság mellett döntöttem, s örvendek, 
hogy ezen az úton járhatok, hogy Krisztus egyházának szolgála-
tába állhatok. Nagyon szeretem itt a teológián. Úgy gondolom, 
nem unalmas itt az élet, sőt nagyon is színes tud lenni, attól füg-
gően, hogy az ember mennyi feladatot, programot vállal be. Ilyen 
színesítőként élem meg például a Mária Rádióban való önkén-
teskedésemet is. Úgy gondolom, hogy a rádiózással is a papságra 
készítem, nevelem magamat, hisz fejlesztem a beszédkészségemet, 
hozzászoktatom magam a közönség előtti beszédhez, illetve a hí-
vekkel is kapcsolatban lehetek a rádión keresztül.

A fiam által hívott meg az Úr Jézus a 
Szűzanya szolgálatába

A Mária Rádió egy nagy család, a Szűza-
nya nagy családja. Mint családtag mutat-

kozok be: Tóth Olgának hívnak, Szilágyi 
Lászlónak vagyok az édesanyja. 

A 90-es évek az én életemben is változást hoztak. 
Isten olyan áldásokkal halmozott el, hogy az elmaradt keresztény 
tudást pótolhattam egy budapesti katolikus közösség munkatár-
saként, ahol a szociális munkás képzés során sok értékes tanfolya-
mon vehettem részt és előadásokat hallgathattam. Nyolc évet egy 
katolikus idősek otthonában mentálhigiénés csoportvezetőként 
dolgoztam, innen mentem nyugdíjba. Budapesten éltem a Szociális 
Missziótársulat kültagjaként, ahol önkéntesként tevékenykedtem. 
Biharkeresztesre költöztem és itt kezdtem el hallgatni az erdélyi 
Mária Rádiót és fiam révén a Szűzanya munkatársa is lettem. A 
határ menti kisvárosban néhányan már rátaláltak az erdélyi Mária 
Rádió műsorára, mely nagy kincs mindannyiunk számára, de fő-
ként azoknak, akik nem tudnak már szentmisére eljutni. Fiamtól 
megkapom az újságokat és eljuttatom azoknak, akik igénylik, el-
beszélgetek velük és összegyűjtöm az adományokat. Megtanultam, 
hogy az interneten is hallgatható a rádió, sőt ha nem tudok meg-
hallgatni egy számomra fontos adást, van rá mód visszahallgatni az 
archívumból. Ezt persze a fiatal családtagoktól tanultam meg. Így 
lehet elérni az erdélyi Mária Rádiót, amikor a rádió hullámhosszán 
nem. Ehhez is a család együttműködése és szeretete kell, hogy a kü-
lönböző korosztályok segítsék a Szűzanya munkáját. Ajándék-uta-
kat is kaptam, amikor segítőként promóciós útjain elkísérhettem a 
fiamat. Hála és köszönet érte Istennek.

LELKI TÁPLÁLÉK

Mint ismeretes, a Mária Rádió önkéntesek munkájá-
ra épül. Már több százra emelkedett azok száma, akik 
örömmel és szeretettel válaszoltak arra a meghívásra, 
hogy együtt dolgozzunk Isten országáért. Mindannyian 
adottságaik, talentumaik és életük bemutatásával, ön-
kéntes szolgálatukkal valójában arról tettek tanúságot, 
hogy Krisztus él. Nélkülük nem jutottunk volna idáig. 
A jóságos Atya gazdagon fizesse mindannyiuk önzetlen 
munkáját, szeretetét!

Ha bárki úgy gondolja, hogy szívesen lenne része e 
lelkes „csapatnak”, szívesen áldoz idejéből a rádió szol-
gálatáért, várjuk jelentkezését kölünböző stúdióinknál, 
akár személyesen vagy telefonon keresztül. Bár sokan 
vagyunk, de nem elegen. Csatlakozzon Ön is!

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

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

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

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

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

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

HALLGASSA TELEFONON IS A MÁRIA RÁDIÓT: 0315 040 404 (nem emelt díjas, belföldi vezetékes telefonszám)

AZ ÉLŐ ADÁS TELEFONSZÁMAI MINDEN STÚDIÓNKBAN: 0259 420 555, 0359 420 555 SMS: 0758 420 555
email: mariaradio@mariaradio.ro | www. mariaradio.ro | facebook.com/mariaradioerdely

Az ERDÉLYI MÁRIA RÁDIÓ műsora ORSZÁGOSAN ELÉRHETŐ  
a DIGI kábeltévé szolgáltató rádió csomagjában Radio Maria Hu név alatt.

Ha környezetükben közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hirek@ mariaradio.ro címre,  
hogy arról hírműsorainkban beszámolhassunk.

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

Nyomtatta: Infopress Group Rt., Székelyudvarhely

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK
A Mária Rádiót csak Isten segítsége és az Önök adományai tartják fent. Mindkettőre nagy szükségünk van.

Ha támogatni szeretnék rádiónkat, éljenek az alábbiakban leírt módszerekkel:

POSTAI ÁTUTALÁS (MANDAT POȘTAL)

Dest: Asociația Mária Rádió Erdély

RO40 BTRL 0050 1205 7226 3200
410423 Oradea, str. Bârsei nr. 18.
CIF 18090057

BANKI ÁTUTALÁS

Banca Transilvania Oradea

SWIFT BTRLR022
RO40 BTRL 0050 1205 7226 3200 – RON

RO43 BTRL 0050 4205 7226 32XX – EURO

mária rádió

ON-LINE  
ADOMÁNYOZÁSI 

LEHETŐSÉG  
HONLAPUNKON 

KERESZTÜL

ADOMÁNYOK

KIADÁSOK

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

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

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

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

Eutelsat 16A műhold, keleti  16 fok  

11 262 MHz  Horizontális polarizáció,  Symbol Rate 30 000
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