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A MI CSILLAGUNK A KERESZT

H

a egy orvos, egy tanár, vagy egy pap nem végzi el körültekintéssel hivatás adta feladatait, akkor azt szoktuk mondani, hogy nem áll hivatása magaslatán. Nem
végzi el maradék nélkül azokat a ráváró társadalmi feladatokat,
amelyeknek megoldása hivatásszerűen rá várna. Ugyanígy állunk
hitünkkel, vallásosságunkkal, kereszténységünkkel. Katolikus
hivatásunk ismertető jele a tevékenység. A bennünk dolgozó lélek ereje és ennek lendülete. Ennek a lendületnek ott kell izzania
a beszédünkben, gondolatainkban, családi beszélgetéseinkben,
vagy akár csendes pillanatainkban. Mindannyiunknak dolgoznia
kell. Az elmúlt év okozta félelmeket cseréljük fel a lélekből jövő tevékenységekre: imádkozzunk többet, mélyítsük hitünket, szórjuk
szeretetünket. Így válik vallásos magatartásunk lendületté. Ennek
a katolikus lendületnek alapfeltétele, hogy igazi lelki életet éljünk,
élő vessző legyünk a krisztusi szőlőtőn. Vigyünk életet a hitéletbe.
Legyünk fáklyák. Tudjuk, hogy a fáklya fényt ad, világít. Gyújtsuk meg szűk környezetünkben a katolikus öntudat tábortüzeit.
Virrasszunk és imádkozzunk. Világítsunk élőn.

A mi csillagunk a kereszt. Nézzen minden ember arra a keresztre.
Felejtsük tekintetünket Krisztus két szemén. Találkozzon össze ott
annak a szemnek mélyén minden lélek. Így kap az élet lelket és a
lélek életet.
Karácson Tibor, műsorigazgató

Tudjuk, hogy a vihar mindig összetereli a mezőn szerte legelésző
nyájat. Ösztönszerűen megérzik, hogy össze kell bújniuk. Összetartásban az erő. Azt hiszem, nincs kétség abban, hogy nekünk hol
az erőnk, hol a helyünk. A keresztben az erőnk, a kereszt alatt a
helyünk. Ott van a helye minden katolikus kereszténynek a templom imádságos falain belül. Ott a helyünk, ahol magasba emelkedik egy-egy kereszt, mert ezalatt kapjuk meg igazi szabadságunkat. Legyünk résen, hogy a naplementénk találjon bennünket
vigyázva és imádkozva. Adjuk át magunkat minden aggály nélkül
Szűzanyánknak, hogy aztán azonosulni tudjunk az ő szent bölcsődalával: „Kezeidet összetéve szépen imádkozzál édes gyermekem!”
Egy indiai bölcselőtől azt kérdezték egyszer: „Mit jelent erősnek
lenni?” A bölcselő azt válaszolta: „Ha tizenkét ember mindennap
ugyanazzal a gondolattal ugyanarra a csillagra tekint, az világhatalmat jelent!”
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Ez már felnőttkor
Isten minden embert kiválaszt valamilyen hivatás betöltésére. Sokszor ez a hivatás bizonyos
körülmények miatt változó. Például egy tanítónő éppen rádióműsort szerkeszt, vagy az informatikus a műsorrácsot állítja össze, vagy az
építészmérnök hangtechnikával foglalkozik,
vagy a pap a műsorigazgató, mérnök az elnök
vagy a promóciós … stb. Ez a csoda. Tizenöt év elteltével egyre jobban és színvonalasabb
műsorokkal tudjuk megörvendeztetni a kedves
hallgatóinkat, éppen azért, mert itt nem a képzettség a lényeg, hanem a szív és a lélek. Az éter
hullámain keresztül a hallgatók és a munkatársak szíve eggyé forr, egy hullámhosszra áll át: a
szeretet hullámhosszára. Ez áldás. Ez ajándék.
A Szűzanya kezét fogva 15 évesek lettünk. Egy
intézménynél ez már felnőttkor, és én szívből
örülök, hogy ennek részese lehetek. Hálás vagyok a hallgatókért, adakozóinkért, önkénteseinkért, munkatársaimért. Hálás vagyok, hogy
újra megtanultam imádkozni, hálás vagyok,
hogy közösségben dolgozhatok, hálás vagyok,
hogy fejlődhetek, mélyülhet a lelki életem. Hála
az Erdélyi Mária Rádió létezéséért. Isten éltessen
Mária Rádió.

Kedves munkatársak, önkéntesek,
támogatók, rádióhallgatók!
Tizennyolc év telt el, amióta „eljegyeztem” magam a Mária Rádióval, és tizenöt amióta a Mária Rádió elkezdett
sugározni. Az idő múlását gyermekeinken tudom leginkább lemérni ...
kisebbik lányom alig múlt el egy éves,
amikor a rádió, mint jogi személy megszületett, és most 20 éves egyetemista.
Középső és nagyobbik lányaim éppen
csak középiskolások voltak, most férjezett aszonyok, sőt már nagyobbik
unokám is nagyobb mint a kisebbik
lányom volt, amikor létrejött a Mária
Rádió. Közvetlen munkatársaim még
nem voltak házasok. Egy nagyon lelkes
fiatal csapat voltunk, akik szerettünk
volna valami szépet, nagyot tenni a Úrnak, a Szűzanyának.
Nem igazán tudtuk még mi sem azt,
hogyan fog alakulni a Mária Rádió. Az
intenzíven megélt hitet átvittük a mikrofon elé, és kisugároztuk az éterbe.
Persze, ott volt a Mária Rádiók Világcsaládja, aki támogatott és átadta a tapasztalatát ... de hamar kiderült, hogy
nálunk mások a viszonyok, mások az

igények, mint más országokban. Ekkor
kezdtük kialakítani, formálni - együtt
a hallgatókkal - a saját Mária Rádiónkat és így született meg az Erdélyi Mária Rádió!
Hálás vagyok a Szűzanyának, hogy
meghívott minket erre a kalandra, hálás vagyok minden egyes kollégáért,
akik eddig a rádióban dolgoztak, minden egyes önkéntesért és adakozóért,
akik nélkül rádiónk nem lenne ott,
ahol van!
Ma rádiónk az egyik legdinamkusabban fejlödő, legnagyobb magyar média
és az egyik legnagyobb önkéntesi hálózattal rendelkező (privát) intézmény!
De ami a legfontosabb: az Erdélyi Mária Rádió a Szent Szűz csodálatos evangelizációs eszköze, amely révén lelkek
menekülnek meg! Mi pedig, akik e
nagy családhoz tartozunk, az ő közvetlen munkatársai vagyunk, akiket személyesen kiválasztott, hogy segítségére
legyünk a lelkek megmentésében folytatott küzdelemben.
Isten éltessen Mária Rádió!
Szatmári Ferenc, elnök

Tibor atya

Minden évforduló alkalmából visszatekintünk az eltelt időre, a
megélt élményekre, nehézségekre. Szinte hihetetlen számomra,
hogy 15 év van mögöttünk... nehéz néhány sorba összesűríteni
ennyi időt. Rengeteg élmény volt, sok munka, de a kritikus pillanatok, megpróbáltatások sem hiányoztak. A csapat is változott,
egyesek jöttek, mások mentek. Önkéntesek, hallgatók úgyszintén.
Mégis bármi történt, volt valami, ami mindig ugyanaz maradt: a
Szűzanya pártfogása, védelme. Akárhogy is alakultak a dolgok, azt
tapasztaltam, hogy ez nem egy emberi mű, ezt a rádiót, ezt a mis�sziót a Szűzanya irányítja, vezeti. Míg mi elvégezzük teendőinket,
Ő „dolgozik” igazából a háttérben. S talán ez az, ami a szívembe
vésődött az elmúlt időszakban. Az én feladatom az, hogy munkám
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lelkiismeretes elvégzésével, áldozatvállalásommal biztosítsam azt a
szükséges alapot, amit a Szűzanya fel tudjon használni, hogy eljusson minden egyes megfáradt, eltévelyedett gyermekéhez, s majd
szépen, gyengéden – akár egy édesanya – kézen fogva, felkarolva
őket elvezesse mindegyiküket Szent Fiához.
Megköszönve mindenkinek, aki imával, munkával, támogatásával,
vagy csak egyszerű jelenlétével segíti ezt a missziót, kérem a Jóistentől a kegyelmet, hogy ne tévesszük szemünk elől a célt, és alázattal,
odaadással tegyük meg a ránk eső részt, ahhoz, hogy elősegítsük
Isten országának növekedését bennünk és közöttünk!
Vidican-Lokodi Tünde
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Isten éltessen Erdélyi Mária Rádió!
Amikor elfújjuk a 15 gyertyaszálat a
születésnapi tortán, akkor kívánni is
kell valamit a hagyomány szerint. Kívánom, hogy a rádió mindig a Szűzanya tiszta hangja legyen, hogy Isten
országát vigyük közel a hallgatókhoz,
emberekhez, valamint azt, hogy a kis
dolgokat amelyeket ránk bízott a
Jóisten, azokat tegyük nagy-nagy
szeretettel!
Kovács Katalin, koordinátor

2005-ben zarándoklaton vettem részt Medjugorjébna Selymes József atya vezetésével. Egy este a Szűzanya szobránál énekeltünk Szatmári Ferenccel, Majoros
Attilával és az egész zarándok csoportunkkal. Ekkor mondta Szatmári Ferenc
elnök úr a nagy örömhírt: “ Képzeljétek el, úgy tűnik, megkapjuk az engedélyt, hogy elindíthassuk a Mária Rádiót Nagyváradon is!” Nagy boldogság
volt ez nekünk! 2006 elején annyira előrehaladt a Mária Rádió ügye, hogy
hallható volt már az első szignál, de még nem volt hallható hang. Ekkor támadt egy ötletem és mondtam is az atyának, hogy ha már van jel, akkor miért
ne imádkozhatnánk délben? Az atya azt válaszolta, hogy hívjak össze egy kis
imacsoportot. Ezen a napon imádkoztunk előszőr déli 12 órakor a Mária Rádió hullámhosszán. Azóta si ezt teszem, hisz úgy érzem, ha ott voltam a Mária
Rádió születésénél, akkor ez az én családom is.
Sok szeretettel,
Mitra Lívia önkéntes

Gyöngyszemek a
Szűzanya palástjára
Tizenöt év távlatában ma már egyértelmű mindannyiunk számára, hogy a Mária Rádió Isten ajádéka. Ezt az ajándékot a Szűzanya hozta le a földre
és helyezte a Katolikus Egyház felügyelete alá. Mi
több, nevét adta e műre. Mindazokat akiket meghívott, hogy legyenek az ő kis apostolai, munkatársai, anyai áldásában részesítette és részesíti nap
mint nap, hogy szolgálatuk által a Mária Rádió
valóban a legtisztább hang és fénysugár legyen a
lelkek számára. 15 év elmúltával úgy érzem én is a
meghívottak közé tartoztam annak ellenére, hogy
amikor 2007-ben a rádió beindult már 60 éves elmúltam. A „rádiózás” soha nem sejtett feladatok
elé állított, de Isten kegyelméből sok türelemmel,
szorgalommal, tudásvággyal eljutottam addig,
hogy műsorigazgatónk Tibor atya rám merte bízni „a mikrofont” vagyis néhány műsor szerkesztését, vezetését. No, ez volt aztán a nagy kihívás.
Élő adás! Egyedül a mikrofon előtt. Én és a hangom. S ez a hang, az Imatarsoly c. kis interaktív
műsorban sok- sok hallgató szívét megindította.
2015 óta immár közel 3000 gyöngyszem / ima,
vers, ének/ díszíti a Szűzanya palástját. Gyermeki
hittel remélem, egykor talán majd meg is találjuk
rajta saját gyöngyszemeinket. Végül mint a „rádió
nagyija” tiszteletbeli cím viselője s az önkéntesek
nagy táborának is talán korelnöke, az ő nevükben is szeretnék Boldog születésnapot kívánni
a Mária Rádiónak! Magam számára pedig egyik
Szent Józsefez szóló ima utolsó soraival fordulok
a Szűzanya felé, továbbra is kérve az ő anyai pártfogását, segítségét, hogy alázatos egyszerűséggel
mindig megtegyem azt, ami a kötelességem.
Úgy ahogyan Isten akarja, ott ahol Isten akarja,
akkor és addig, amikor és ameddig Isten akarja.
Dallos Ágnes önkéntes
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Megmozdultak az állóvizek
November 8-án Kőröskisjenőn, Váradtól
keletre 17 kilométer távolságra jártam, az
ottani református templomban. A lelkésznőn kívül más nem hallgatta a rádiót, de
reméljük, hogy ezek után fogják.
November 15-én Kágyán voltam. A
református templomban a jelenlevők fele
felemelte a kezét, hogy hallgatja műsorainkat. Valaki jelentkezett önkéntesnek.
Utána átmentem a katolikus szentmise végére, ahol a jelenlevők kevesebb mint fele
hallgatta eddig a rádiót. Ott is jelentkezett
valaki önkéntesnek.
November 22-én három templomban
jártam népszerűsíteni rádiónkat. Csatárban kezdtem a katolikus templomban. Itt
már régóta van önkéntesünk. Bízom benne, hogy ezután többen hallgatják majd
a katolikus rádiót. Mindenesetre megmozdultak az állóvizek. Ezt követően, átmentem a plébánossal Hegyközújlakra a
szentmisére. Ide járnak az újságok, de nem

volt eddig önkéntes. A megmaradt Mária Rádió újságok ott voltak az ablakban.
Kevesen hallgatják, de valaki jelentkezett
önkéntesnek. Ennek utána átmentem a református templomba. Ott is csak néhányan
hallgattak minket eddig, de ettől függetlenül, egyikük jelentkezett önkéntesnek. Külön öröm, hogy mind a négy frissen jelentkezett önkéntes fiatal.
November 29-én folytattam a népszerűsítő tevékenységet a Hegyközben. A csatári és a siteri református templomban, majd
a tótteleki katolikus templomban jártam.
Időközben megjelent a 2020-as utolsó
újságunk, melyet el kellett juttatni az önkéntesekhez. Ezért december 2-5 között
Kolozsváron, Bihar megye északi felében,
Nagykárolyban és környékén, Szatmáron,
majd Érmihályfalván jártam, illeteve sok
más útbaeső helyen is. Adományokat vettem át önkéntesektől és üzleti perselyekből.
Sok promóciós tárgyat is sikerült eljuttatni
oda, ahol igényt tartottak rájuk. December

6-án Pályiban a katolikus, Száldobágyon
pedig a református templomban jártam a
Mária Rádiót népszerűsíteni.
December 13-án és 20-án Temesvárra
utaztam szerelni a józsefvárosi templomban. Beszéltem is a szentmise végén a rádióról. Örömmel láttam, hogy sokkal többen
jelezték, hogy hallgatják a Mária Rádiót,
mint néhány évvel ezelőtt. Nagy népszerűségnek örvendtek a különböző Mária
Rádiós tárgyak, melyekből sok elkelt. Útközben megálltam Szalontán és Zimándújfaluban, ahol szintén sok promóciós
termékünk gazdára talált.
December 27-én Micskén jártam szerelni és beszélni a rádióról. A plébános atya
a koronavírus fertőzésből való felépüléséért
hálából vállalta a szentmise közvetítéseket.
Január 10-én megyek majd leszerelni, és
elkísérem az atyát Papfalvára és Tótiba,
hogy ott is beszéljek a rádióról.
Szilágyi László

Legyünk jobbak, sokkal jobbak végre...

Hegyközújlak

Micske
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A 2021-es esztendő első lapszámának
megjelenése alkalmával köszöntöm kedves olvasóinkat.
Új év, új esély, új lehetőség mindegyikünk
számára egy hitelesebb és Istennek tetszőbb
élet megélésére, amely embertársaink javát
szolgálja és segíti. Ezt akár újévi fogadalomnak is kitűzhetjük magunk elé. Erről
jut eszembe egy kedves kis dallam, amelyet még bérmálkozási felkészítőn tanított
akkori plébánosunk: „Legyünk jobbak,
sokkal jobbak végre, mindenkinek igaz hű
testvére…”
Tekintsünk vissza egy picit a 2020-as esztendőre, hiszen sok szempontból termékeny
év van a hátunk mögött. Hálásak lehetünk
szeretteinkért, azokért az eredményekért
amelyeket egyénileg vagy együttesen elértünk, a találkozásokért, a tartalmasan
együtt töltött időért és biztosan mindenkinek eszébe jutnak még olyan események,
emberek, történetek, tárgyak, akikért vagy
amikért köszönettel fordulhat Isten felé.
Az elmúlt egy évet mozgalmasnak és igen
tartalmasnak éltem meg, hiszen Csíksom-

lyóról kiindulva a szélrózsa minden irányába, számomra addig ismeretlen falvakba,
templomokba és közösségekbe jutottam el
a Mária Rádió népszerűsítése vagy a szentmisék közvetítésére alkalmas mobil stúdió
beszerelése céljából. Emellett nagyon sok
önkéntesünk nevéhez arcot is társítani tudtam a személyes találkozások révén. Székelyföldön több mint 350 üzletben helyeztünk el adományok fogadására alkalmas
perselyeket, több helységben is nagy segítségemre voltak helyi önkénteseink, hála és
köszönet mindannyiuknak ezért. Köszönettel tartozom ugyanakkor azon üzlettulajdonosoknak is, akik örömmel fogadták
ezen megkereséseket. Végül, de nem utolsósorban köszönet mindazoknak, akik más
adományozási módok mellett kihasználva
ezen lehetőséget is, anyagilag támogatják és
imáikban hordozzák a Mária Rádiót.
A fenti gondolatokkal kívánok tartalmas,
sikerekben és kegyelmekben gazdag, Istentől megáldott 2021-es esztendőt.
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Effata!
Nyílj meg!
Márk evangéliumának 7. fejezetében olvashatjuk a süketnéma meggyógyításának történetét.
Egy süketnémát vittek Jézushoz, hogy
gyógyítsa meg. Jézus félrevitte, imádkozott érte és azt mondta neki: „Effata”, azaz
„ Nyílj meg!” És ő azonnal meggyógyult.
Meghallotta Jézus szavait, megnyíltak fülei, megoldódott a nyelve, de megnyílt a
szíve is.
Vajon, a ma embere meghallja-e Jézus
szavait? Mire nyílik meg? Tényleg Jézus
jelenti számára az egyetlen utat? Kicsoda
számára Jézus? – a Megváltó, az egyetlen
Szabadító, vagy csak egy lehetőség a többi
között?
A Szentírásban azt olvashatjuk, „Nincs
üdvösség senki másban. Mert nem adatott
más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” (Ap Csel 4,12).
A megpróbáltatások idején hajlamosak
vagyunk fűhöz-fához kapkodni és nem
Jézushoz fordulunk. Urrá lesz rajtunk a
félelem, csüggedés és talán problémáink

miatt Istent okoljuk. Észre sem vesszük,
hogy keresésünkben mennyi mindennek
megnyílunk. Mi mindent beengedünk
az életünkbe, lelkünkbe. A megtévesztő
erők kihasználják kicsinyhitűségünket,
kétségbeeséseinket és elterelik a figyelmünket Jézusról. Összezavarnak, már
nem halljuk a hangját és nem találjuk az
utat! Sok jó szándékú ember téved el, zsákutcába kerül, majd élete zavaros és megterhelő lesz.
Ez az adás azzal a céllal született, hogy
visszasegítse mindazokat a helyes útra,
akik botladoznak. Sokféle lehetőség kínálkozik, keletről – nyugatról különbö-

Együtt: egymásért

ző tanok, okkult praktikák, boldogságot
ígérő meditációk, csábító tanfolyamok,
kristály terápiák, stb. A keresztény ember
számára, azonban csak egy lehetőség van,
maga Jézus Krisztus, aki, út, igazság és
élet. (Jn 14,6)
Felelősek vagyunk egymás iránt, a Hozzá
vezető úton nem hagyhatjuk el az elesettet, eltévelyedettet. Segítenünk kell, hogy
minél többen meghallják Jézus szavát:
„Effata! Nyílj meg!”
Nyíljunk meg Jézus szavára! Várjuk önöket minden második hétfőn este 9.25-től!
Görgényi Tünde-Andrea

Egyháztörténelem a rádióban

Hol van Isten, amikor valami fáj, hol van Isten, amikor
szenvedünk, hol van Isten a koronavírus idején?
Sokan teszik fel ezeket a kérdéseket a mai helyzetben,
amely már szinte egy éve alakult ki. E téma kapcsán úgy
gondoltam, hogy egy pár műsorban választ adok ezekre a
kérdésekre. Könyvek is jelentek meg e témakörben. Kettőt
szeretnék kiemelni: John C. Lennox: Hol van Isten a koronavírus idején? John Piper: Koronavírus és Krisztus. E két
könyvet használom fel a műsoraimban. Bibliai szövegekre
támaszkodva fogunk választ adni a fenti kérdésekre. Szeretettel hívom a kedves hallgatókat a rádiókészülékek mellé,
hogy az éter hullámain keresztül együtt imádkozzunk a
vírusjárvány megszűnéséért, a betegekeért, orvosokért,
ápolókért. Együtt: egymásért.

„A pápaság története” című új sorozatműsort az tette indokolttá
számomra, hogy a pápaság iránt már évtizedek óta nagy az érdeklődés.
Nagyon sokan olvasnak mindenféle fórumon a témáról, de nem biztos, hogy hiteles az információ. Többnyire Gergely Jenő: A pápaság
története című művét használom a műsoraimban. Ebben nagyon
szépen össze van foglalva a pápaság kialakulásának folyamata az első
századoktól kezdve, egészen napjainkig. Remélem sikerülni fog a kedves hallgatókban felkelteni az érdeklődést az egyháztörténelem iránt
is, hisz a pápaság története egyben egyháztörténelmi forrás is. Biztos
vagyok benne, hogy érthetőbbé és kézzelfoghatóbbá válnak minden
kedves hallgató számára a pápaság több, mint kétezer éves történetének fő vonalai. Várom a kedves hallgatókat minden szerdán de.
10 órától.

Tibor atya
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Szeretettel,
Tibor atya
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Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
Összetartozunk?!*/ Kovász*
Útravaló
Szentek gondolatai
Hitigazságok szívnek és
léleknek*/ CSIFF*/ FIF*/
Fogom a kezed*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Erdélyi tudósok a
XX. században*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai*
Zsolozsma-reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/Nagyböjti percek**
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Székelyudvarhelyről
Rózsafüzér
Katekézis Tibor atyával
Gyógyír/ Életképek a Mária-útról
Miatyánk
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Szerzetes lelkiségek
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Sepsiszentgyörgyről
Irgalmasság rózsafüzére
A hit kapuja
Igéző*/Nagyböjti percek**
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*
Veled vagyok!
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Effata, nyílj meg/
Örömmel fordulok Feléd!
Zsolozsma - Kompletórium
Hallgassuk az örömhírt!
Emberfaragó*/ Családépítő*
A Vatikáni Rádió műsora
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23:10
23:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
Az igazság szabaddá tesz*
Dicsérjétek az Urat!*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Az alagút vége*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/ Nagyböjti percek**
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Csíksomlyóról
Rózsafüzér
Jelenünk és jövőnk
Egészséges lelki élet?! /
Nőként az Egyház szolgálatában
Íme hitünk szent titka
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Fészekmeleg/ A család hangja
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Szatmárnémetiből
Irgalmasság rózsafüzére
Könnyíts a lelkeden
Igéző*/ Nagyböjti percek**
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája
Úrangyala
Kiutak a szenvedélybetegségekből/
Szent Mónika nyomában/
Segítség-gyászolok!
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
A Lélek ajándékai
Pro Vita Hominis
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
A szív mélységei/
Imabeszélgetések az életről
Zsolozsma – Kompletórium
Jézus cselekszik
Zenés, verses összeállítás
Angyalok citeráján*
A Vatikáni Rádió műsora

Sz e r da
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06:40
07:55
08:00
09:00
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14:40
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19:00
19:05
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19:35
19:40
19:55
20:00
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21:15
21:25
22:00
22:10
22:40
23:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
A hit kapuja*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Szerzetes lelkiségek*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/ Nagyböjti percek**
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Sepsiszentgyörgyről
Rózsafüzér
A pápaság története/
Lázár, kelj fel!
Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
Az alagút vége
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Az édesanyák védelme /
Medjugorjei fesztivál
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Nagyváradról
Irgalmasság rózsafüzére
Tárgyaljuk meg
Igéző*/ Nagyböjti percek**
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
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Meghallgatlak!
Zsolozsma – Kompletórium
A család hangja*/ Fészekmeleg*
Jelenünk és jövőnk*
A Vatikáni Rádió műsora

C s ü tö r tö k
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00:05
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01:00
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18:00
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*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
A szeretet útján*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Életünk Krisztus* /
Mindent Isten
nagyobb dicsőségére*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/ Nagyböjti percek**
Szentmise
A hét plébániája*
Imaszándékok fogadása
Nagyváradról
Rózsafüzér
A Szentlélek gyümölcsei/
Krisztus Egyházának története
Házunk táján
Az öregkor bölcsessége/ Életige
Asztalt terítünk!
Úrangyala
Zsolozsma-Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Élő vízforrás/ Lélekápolás
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Csíksomlyóról
Irgalmasság rózsafüzére
Concerto
Igéző*/ Nagyböjti percek**
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
Úrangyala
Ő tette szent palástját vállaimra
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
A lelkiatya válaszol
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Összetartozunk?!/Kovász
Zsolozsma-Kompletórium
A Szentlélek gyümölcsei/
Hogy megismerjenek Téged*
Egy csónakban evezünk
A Vatikáni Rádió műsora
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Szo m b at

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
Jézus cselekszik*
Az Oltáriszentség csodái*/
A szentáldozás – életforrás*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Az öregkor bölcsessége*/
Nőként az Egyház szolgálatában*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző/ Nagyböjti percek**
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Szatmárnémetiből/Kolozsvárról
Rózsafüzér
Katekézis Tibor atyával
Szövetség az életért
Mária iskolájában
Életünk Krisztus/ Mindent Isten
nagyobb dicsőségére
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Déli magazin
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Angyalok citeráján
Olvassuk a szentírást
Tibor atyával
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Székelyudvarhelyről
Irgalmasság rózsafüzére
Jézus Szíve engesztelés /
Dicsérjétek az Urat!
Igéző*/ Nagyböjti percek**
A nap katekézise
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája
Úrangyala
Tibor atya prédikációi
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
Református félóra
Erdélyi tudósok a XX. században
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
CSIFF/ FIF/ Fogom a kezed/
Hitigazságok szívnek és
léleknek
Zsolozsma - Kompletórium
Virrasztás az Úrral!
(elsőpénteken)
Férfihangok*/ Sir hasirim*
A Vatikáni Rádió műsora
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00:05
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01:00
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01:55
02:00
03:00
03:10
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04:00
05:00
05:40
06:00
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07:00
07:55
08:00
08:50
09:00
09:20
10:00
11:00
11:30
12:00
12:10
12:20
12:30
13:00
13:20
14:30
14:37
14:40
15:00
15:15
15:30
dés

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
A nap katekézise*
Útravaló
Szentek gondolatai
Kapcsoljuk Rómát - Audiencia*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Ő tette szent palástját
vállaimra*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Élő vízforrás/Lélekápolás*
Szövetség az életért*
Napindító
Nagyböjti percek**
Szentmise
A hét plébániája
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Iránytű
Dalfakasztó/Táncokból szőtt
történelemóra
Napra-forgó
Pápai Angelus
Zsolozsma - Napközi imaóra
Vasárnap-ajánló
Asztalt terítünk*
Szeretetláng rózsafüzér
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása
Irgalmasság rózsafüzére
Vasárnapi Örömhír
A szeretetből fakadó szenve-

megtisztít / Fogadj el így
16:00 Nagyböjti percek**
16:05 Ferences félóra/
Ferences mozaik
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
19:00 Úrangyala
19:20 Műsorismertető
19:30 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 A szeretet útján
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Sir hasirim / A mi rádiónk /
Férfihangok
22:00 Zsolozsma - Kompletórium
22:10 Házunk táján*
22:50 Vasárnap-ajánló*
23:00 A szív mélységei*/
Zenés, verses összeállítás
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

Vasár n ap
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00:05
00:55
01:00
01:30

01:55
02:00
02:30
03:00
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03:35
04:00
05:00
05:40
06:00
06:30
07:00
07:05
07:30
07:35
08:40
08:55
09:00
10:00
10:30
11:00
12:00
12:10
13:00
13:20
14:30
14:37
14:40

Műsorismertető
Rózsafüzér*
Medjugorjei üzenet
Egészséges lelki élet?!*/
Krisztus Egyházának története*
Kiútak a szenvedélybetegségekből*/
Szent Mónika nyomában*/
Segítség-gyászolok!*
Szentek gondolatai
Gyógyír*/ Életképek a Mária útról*
Miatyánk*
Irgalmasság rózsafüzére
Szeretetláng rózsafüzér
Mária iskolájában*
Szentségimádás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Hallgassuk az Örömhírt!*
A Lélek ajándékai*
Úrangyala
Jézus él – tanúságtételek*
Műsorismertető
Lélekhangoló/Napindító
Vasárnapi Örömhír*
Nagyböjti percek**
Az Oltáriszentség csodái/
A szentáldozás – életforrás
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Szentmise
A hét plébániája
Apja fia / Gyöngyszemek
Az igazság szabaddá tesz
Zenés köszöntő
Műsorismertető
Medjugorjei üzenet
Imaszándékok fogadása

15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:20 Medjugorjei fesztivál*/
Az édesanyák védelme*
16:00 Nagyböjti percek**
16:05 Református félóra*
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:20 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
19:00 Úrangyala
19:05 Meseház
19:30 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Veled megyek - lelki olvasmány
20:00 Családépítő / Emberfaragó
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Gyógyító lelkigyakorlat/
Hogy megismerjenek Téged
22:00 Zsolozsma - Kompletórium
22:10 Pro Vita Hominis*
22:40 Zenés, verses összeállítás/
Éjszakai virrasztás
elmélkedése*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

◆ A

Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük.
Felhívjuk a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatóink figyelmét, hogy hogy november első vasárnapjától május első vasárnapjáig a magyar nyelvű adást 15 órától 24 óráig sugározzuk!

◆A
 *-gal jelölt műsorok ismétlések, a **-gal jelöltek pedig csak
a nagyböjti időszakban 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.

◆M
 inden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot közvetítünk Kovásznáról.

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

◆ 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:
» SZATMÁRNÉMETI - ZÁRDA TEMPLOM

» SZÁSZRÉGEN

Főesperesség:

Főesperesség:

Marosi főesperesi kerület

Építési év:

1736-81

Titulus:

Kisboldogasszony

Szatmári esperesi kerület

Építési év:

1836-42
Szűz Mária Szeplőtelen
Titulus:
fogantatása
Örökös szentségimádási nap: —
Plébános:

Örökös szentségimádási nap: Augusztus 22.
Plébános:

Dr. Hankovszky Ferenc

» HIDEGSÉG

Balla Árpád

TEMESVÁR - JÓZSEFVÁROS

Főesperesség:

Felcsíki főesperesi kerület

Főesperesség:

Temesi főesperesi kerület

Építési év:

1999-2000

Építési év:

1772-74

Titulus:

Szent István király

Titulus:

Kisboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: Május 23.

Örökös szentségimádási nap: —

Plébános:

Plébános:

Szilveszter Imre Gábor

Szilvágyi Zsolt

» NAGYVÁRAD - OLASZI PLÉBÁNIA

» NAGYVÁRAD - SZÉKESEGYHÁZ

Főesperesség:

Váradi esperesi kerület

Főesperesség:

Székesegyházi főplébánia

Építési év:

1732-43

Építési év:

1752-79

Titulus:

Szentlélek kiáradása

Titulus:

Nagyboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: Január II. vas.

Örökös szentségimádási nap: Február IV. vas.

Plébános:

Plébános:

Szabó Ervin

» MICSKE

Fodor József

» HARGITAFÜRDŐ

Főesperesség:

Margittai esperesi kerület

Főesperesség:

Felcsíki főesperesi kerület

Építési év:

1754-57

Építési év:

1904-1909

Titulus:

Jézus Szíve

Titulus:

Szent István király

Örökös szentségimádási nap: Október II. vas.

Örökös szentségimádási nap: Június 21.

Plébános:

Plébános:

Mihály Balázs

» CSÍKDELNE

P. Bátor Botond

» CSÍKPÁLFALVA

Főesperesség:

Felcsíki főesperesi kerület

Főesperesség:

Felcsíki főesperesi kerület

Építési év:

1450-1500

Építési év:

1943-1949

Titulus:

Szent János

Titulus:

Szent Pál

Örökös szentségimádási nap: Április 29.

Örökös szentségimádási nap: Május 18.

Plébános:

Plébános:

Csíki Szabolcs

Csíki Szabolcs

» TASNÁDSZÁNTÓ
Főesperesség:

Tasnádi esperesi kerület

Építési év:

1836

Titulus:

Loyolai Szent Ignác

Örökös szentségimádási nap: Decemb. II. vas.
Plébános:
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Husztig Róbert

Hálás köszönet a plébános atyáknak

és egyházközségeiknek!
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gyereksarok

Ruth könyvében egy zsidó férfiről, Elimelechről és feleségéről, Naomiről olvasunk, akik Betlehemből Moáb földjére költöztek a fiaikkal
az éhínség miatt. A fíútestvérek (Machlon, Kiljon) megnősültek, az egyik fíú feleségének Orpá, a másiknak Ruth volt a neve. 10 év múlva meghalt mindkettőjük férje és Naomi, az anyósuk úgy döntött, hogy visszamegy Betlehembe. Orpának és Ruthnak azt tanácsolta,
hogy térjenek vissza szüleikhez. Orpá megfogadta anyósa tanácsát viszont Ruth nem hagyta el Naomit, hűséges maradt hozzá.

Olvassátok el a Szentírásból a Ruth 1:14-18-at és megtudhatjátok, hogy mennyi ideig fogadott hűséget Ruth Naominak!

Kenyeret ad az
éhezőknek az Úr

Mit tennél az alábbi helyzetben? Mondj egy hűséges
és egy hűtlen választ!

Zsoltárok 146,7

A barátod megkért,
tarts meg egy titkot.

Vágd körbe a vonalak mentén
és hajtsd össze a szaggatott
vonal mentén a szívet!

Színezzétek ki a kifestőst és karikázzátok be hármasával a kalászokat!

Ehatározom,
hogy

hűséges leszek

!

NÉV

DÁTUM

Összeállította: Farkas Szilvia Forrás: internet, Fran Armour - Építs megbízható alapra!
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LELKI TÁPLÁLÉK

POR ÉS HAMU

„ Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isá, por
és homou vogymuk” – figyelmeztet mulandóságunkra az első összefüggő magyar nyelvemlék, a Halotti
beszéd. Erre figyelmeztet a pap is, amikor hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján) az előző
évben megszentelt barka hamujával keresztet rajzol a hívek homlokára mondván: „Ember, emlékezz
rá, hogy porból vagy és porrá leszel” vagy: „Térjetek
meg és higgyetek az evangéliumnak”.

Itt az alkalmas szent idő, az üdvösségnek
napjai, hogy megtisztítsuk a szívünk
lemosva vétkek szennyeit.
/ Őskeresztény nagyböjti himnusz /

NAGY BÖJTI IM ÁDSÁG
theodor burzer nyomán
Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti időszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.

Ezért kérünk téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
veled kezdődjék el,
és veled végződjék.
Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
mindennap egyre jobbak legyünk.
Ámen.

ATYAI SZÍVVEL
Szent József-évet hirdetett Ferenc pápa, 2020 december 8-tól - 2021. december 8-ig
A szentatya szeretne emléket állítani
Mária jegyesének, Jézus nevelőapjának,
akit a katolikus egyház védőszentjeként
tisztelünk immár 150 éve.

Ferenc pápa imája, Szent József segítségét kérve
Védd meg, Szent Őrző, nemzetünket!
Világosítsd meg a közjóért felelős embereket, hogy hozzád hasonlóan
tudjanak gondot viselni a rájuk bízott emberekre!
Add meg a tudomány világosságát mindazoknak, akik megfelelő eszközöket keresnek testvéreink egészsége és jólléte megőrzéséhez!
Támogasd azokat, akik a rászorulókért fáradoznak: az önkénteseket, az
ápolókat, az orvosokat, akik az élvonalban küzdenek, hogy gyógyítsák a
betegeket, saját testi épségük árán is!
Áldd meg, Szent József az Egyházat: különösen a papokat tedd világosságod és jóságod jelévé és eszközévé!
Kísérd el, Szent József a családokat csöndes imáddal: építs harmóniát a
szülők és a gyermekek, különösen is a legkisebbek között!
Őrizd meg az időseket a magánytól: add, hogy senki ne maradjon magára az egyedüllét miatti kétségbeesésben és a csüggedésben!
Vigasztald meg a törékenyeket, bátorítsd a bizonytalanokat, járj közben
a szegényekért!

Összeállította: Dallos Ágnes

10

A Szűzanyával együtt könyörögj az Úrhoz, hogy szabadítsa meg a világot a világjárvány minden formájától! Ámen.
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ön kéntesek

Nevem Szabó Mária,
Gyer g yó a l f a lub a n
születtem.
Vallásos
családban nevelkedtem - hála drága szüleimnek - 3 testvéremmel
és nagyanyákkal, a kiktől
nagy Mária tiszteletet tanultunk.
51 éve élek Csíkszeredában, 48 éve vagyok
házas, 3 gyermekkel és 2 unokával áldott meg
a Jóisten. A csíksomlyói Mária Rádió stúdiójában teljesítek irodai szolgálatot 9 éve, amiért
nagyon hálás vagyok a Szűz Anyának, hogy
meghívott és lehetőséget adott az Ő ügyének a
szolgálatára.
A 2006-os esztendő mérföldkő volt az életemben, amikor is Csíkszentmihályon dolgoztam a Csibész Alapítvány egyik házában,
ahol a csíksomlyói árvaházban nevelkedett
két család (3-3 kisgyerek) irányításában, nevelésében vehettem részt. A Mária Rádió nagy
segítségünkre szolgált a lelki élet kialakulásában és fejlődésében, mivel napi rendszerességgel bekapcsolódtunk a műsorok hallgatásába.
A rózsafüzér imádkozások alkalmával a családok apraja-nagyja örömmel ülte körül a földre
helyezett égő gyertyát, melynek élménye a mai
napig tartó nyomot hagyott bennem. Kiváltképp egy kedves kis jelenet, amikor a 8 hónapos
Péterke az esti ima alkalmával kivéve szájából
a tejes cumis üveget, félretette párnájára és a
kezecskéit összekulcsolva szembe nézett velem
és próbálta száját imára formálni. A Mária Rádiónak tulajdonítom a család lelki életének fejlődését, mely a kis Péterke és édesanyja megkeresztelésével kezdődött, majd a szülők szentségi
házasságot kötöttek szabad elhatározásukból.
Ott a gyermekeknél tapasztaltam meg azt is,
- aki a gerincemmel leszázalékolva élek 40 éves
koromtól - hogy imával mennyire könnyebb
a nehéz munka, mennyire könnyű kerti munkát végezni a Mária Rádió hallgatása közben.
Mindenképpen nagy áldás van rajta, ki lehet
próbálni. Tapasztalatom szerint, a legjobb altatónak bizonyul az éjszakai műsorok hallgatása,
mert segít az álomba merülésbe.
Köszönöm a Szűz Anyának, hogy meghívott
és szolgálhatok a Csíksomlyói Stúdióban a kedves kollégák társaságában, akik szintén a Szűz
Anya ajándékai és egy hétre szóló feltöltődéssel
távozom onnan minden alkalommal.

Majoros Tibornak hívnak, 50 éves vagyok.
Feleségemmel együtt három felnőtt fiunk van.
Nagyváradon élünk. Egy nem gyakorló katolikus családban nevelkedtem. 19 éves koromban
találtam rá katolikus hitemre. Ezután sokféle
munkát vállaltam a megélhetésért. Voltam lakatos, üveges és taxisofőr. Ezek mellett viszont mindig
Istenért akartam élni. Fiatalok és felnőttek számára szerveztem evangelizációs programokat, táborokat és képzéseket más keresztény testvérekkel együtt. Ma is Istenért és az Ő országáéért dobog a szívem. Keresem
ebben az új helyzetben az evangelizációs lehetőségeket.
A Mária Rádióval már az elindulás előtt kapcsolatba kerültem, és vállaltam is egy műsort Lámpás lépteinknek címmel. Időközben teljes állású
munkatárs is voltam promóciós munkakörben. Azóta is bejárok a szentségimádásokra. Más testvérekkel együtt van egy evangelizációs műsorunk Hogy megismerjenek Téged címmel. Készülök egy új műsorral is,
melynek témája: „Hogyan beszéljünk a hítünkről másoknak?” A rádiónál
közösségre találtam, amellyel együtt építjük Isten országát. Buzdítok
mindenkit, hogy vállaljon önkéntességet a Mária Rádiónál – bármilyen
kicsinek tünő szolgálatot is - mert a sok kicsi egy csodálatos egésszé
alakul Isten kezében, amely által olyan helyekre is eljut az evangélium
üzenete, amit el sem tudnak képzelni.

KÖSZÖNJÜK!
Mint ismeretes, a Mária Rádió önkéntesek munkájára 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, önkéntes szolgálatukkal valójában arról tettek tanúságot,
hogy Krisztus él.
Hálás szívvel köszönjük, hogy ebben az évben is, fáradtságot
nem ismerve, a Szűzanya rádiójának kezei és lábai voltak. Köszönünk minden szentmise közvetítést, minden újság kézbesítést, az
adományok begyűjtését és elküldését, a kapcsolattartást, minden
műsor készítését, a támogatást (legyen az akár lelki vagy anyagi
jellegű), minden elhangzott fohászt és jó szót, minden percet, amit
Isten ügyére fordítottak! Önök nélkül nem jutottunk 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 szolgálatáért, várjuk jelentkezését kölünböző stúdióinknál, akár személyesen vagy telefonon
keresztül. Bár sokan vagyunk, de nem elegen. Csatlakozzon Ön is!
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mária rád ió

STÚDIÓK

GYULAFEHÉRVÁRI STÚDIÓ

SZÉKELYUDVARHELYI STÚDIÓ

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

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

NAGYVÁRADI STÚDIÓ

KOLOZSVÁRI STÚDIÓ

SEPSISZENTGYÖRGYI STÚDIÓ

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

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

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

ELÉRHETŐSÉGEI

SZATMÁRNÉMETI STÚDIÓ

CSÍKSOMLYÓI STÚDIÓ

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

Levélcím: str. Szék nr. 148, 530 203 Miercurea Ciuc / Csíkszereda
Telefon: 0266 313 407 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
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.
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KIADÁSOK

351.598

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:

173.833
136.643

118.777

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

november

december

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: Zalder Éva. Kiadványszerkesztő: Szász Csaba. Fotó: internet.
Nyomtatta: Infopress Group Rt., Székelyudvarhely

