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ISTEN TEREMTŐ TETTE

Amikor egyszer Egyiptomban, Mózes idejében a Nílus vize vérré vált, ihatatlanná lett, akkor értette meg mindenki, milyen nagy
ajándék a közönséges víz. Nekünk is van ilyen emlékünk a közelmúltból. Jó lenne néha rágondolni. Sokszor bajokon, veszedelmeken kell az embernek keresztülvergődnie, hogy eljusson a rendes
hétköznapi élet paradicsomába, és rájöjjön arra, hogy a legszürkébbnek tartott hétköznapi élet is tele van Isten ajándékaival. An�nyira megszoktuk már Isten apróbb, nagyobb jótéteményeit, hogy
természetesnek tartjuk. Ha azután Isten egy ilyen magától értetődő
kellékét elveszi az életünknek, hogy tudunk méltatlankodni miatta,
pedig amíg megvolt, soha nem adtunk hálát érte. Mid van csak úgy
magadtól? Semmid! Mindent úgy kaptál Istentől. Isten a maga számára, saját dicsőségére teremtett mindent. Téged is. A gyermekedet
is. A művészetet is. A természetnek mindazt a rengeteg titkát, amit
a tudomány lassanként felismer, rendszerez. A népeket is. Nézz
körül a világon! Minden a te Édesatyádé. A te léted nem véletlen
esetlegesség, nem emberek akarata, nem körülmények eredménye,
hanem Isten teremtő tette. Ebből tudhatod igazán, hogy milyen
feladatot, megbízatást kell teljesítened. Azt, hogy minden tőled telhetőt elkövess az Ő uralmáért a világon.
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Karácson Tibor, műsorigazgató
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Keresztény életünk nem más, mint hálaadás. Kereszténységünk
lényege az, hogy az Isten jóságától lekötelezett ember igyekszik
meghálálni azt, amit Istentől kapott. Amikor tehát a háláról beszélünk, akkor egész hitéletünk és egész keresztény életünk alapállásáról van szó, olyan alapállásról, amiből további mozdulat következik. Most azt mondhatná valaki: mi okom volna arra, hogy olyan
nagyon hálás legyek Istennek, hiszen annyi gondom, bajom van
a mindennapi életben. Annyi bosszúság, kellemetlenség ér, vagy
olyan szürke, eseménytelen az életem, és olyan ritkán történik valami jó, valami rendkívüli örvendetes dolog, szerencsés fordulat
az életben, mint az evangéliumi történetben a bélpoklosokkal. És
még itt van a vírusjárvány is. Nem csoda hát, ha olyan ritkán telik
meg a szívem ujjongó, nagy hálaadással. Nos igen: az ember először
úgy gondolja, hogy csak azért, valami olyan jótéteményért tartozik hálával Istennek, amit általában a világ jó szerencsének nevez.
Azt hisszük, hogy a hála rendkívüli dolgoknál kezdődik. Sokszor
hasonlítunk az olyan gyerekre, akinek a szülei iránti hálája csak
a karácsonyi, újévi, húsvéti, szülinapi, névnapi ajándékra vagy az

extra zsebpénzre vonatkozik, egyébként pedig tele van a szívük méltatlankodással, panasszal, morcossággal. Tudjátok, mi a baj ebben?
Az, hogy olyan magától értetődőnek tartjuk azt, ami egyáltalán
nem magától értetődő. Mert ha jól meggondoljuk: nem magától
értetődő az, hogy élünk egyáltalán. Vagy az, hogy itt vagyunk és
szól az Isten hozzánk, zenghet a zsoltárének. Nem magától értetődő
az sem, hogy van kabátod, cipőd. Meg az sem, hogy reggel, amikor
megnyitottad otthon a csapot, üdítő, tiszta víz jött belőle.
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gyszer nagy ünnepet rendeztek az angyalok a mennyben,
amelyre meghívták a különböző erényeket. Meg is jelentek
mindnyájan, a nagyok is, a kicsik is, ünnepi öltözetben,
kedvesen, barátságosan, mint akik jól ismerik egymást, hiszen
mind egy nagy családnak a tagjai. Egyszer azonban az egyik angyal
észrevett két nagyon szép erényt, akik, úgy látszik, egyáltalán nem
ismerték egymást. Rögtön kézen fogta az egyiket, és odavezette a
másikhoz, hogy bemutassa őket egymásnak. Jótétemény ‒ mondta
és rámutatott az egyikre. Hála ‒ mondotta és rámutatott a másikra.
A két erény kimondhatatlanul megdöbbent: a világ fennállása óta
most találkoztak először.

AKTUÁLIS

KEGYELMI IDŐ
Már szinte közhely azt mondani, hogy rendkívüli időket élünk, ez mindenkinek nyilvánvaló! Minden szempontból rendkívüli. Egy nagy krízis eléjen vagyunk, aminek a
végét nem igazán lehet megjósolni.

Viszont egy krízisben kétféle ember van:
aki sír és aki árulja a zsebkendőket (most
nem azokra gondolok, akik méreg drágán
árulnak maszkokat és fertőtlenítőszereket
- ez nagyon erkölcstelen és elítélendő). Ezt
a kétféle embert csak az a szemlélet különbözteti meg, ahogyan viszonyulnak a
krízishez, mennyire látják meg a krízisben
lévő lehetőségeket, kihívásokat. Így van ez
lelki síkon is: van, aki Isten büntetését látja
meg ebben az időben, de van, aki Isten irgalmát, van, aki a bezártságot és van, aki
a lehetőséget a lecsendesedés, a belső reflexióra, van, aki nem tud mit kezdeni a sok
idővel, ami a nyakába szakadt, de van, aki
úgy éli meg, hogy több idő jut a családra,
gyerekekre, imára, van lehetőség megújítani lelki és ima életünket stb. A Mária
Rádió, mint a Szent Szűz eszköze, segít jól
megélni ezt a kegyelmi időt. Igen, kegyelmi időről beszélek (írok) most és már nem
krízisről, mert a Mária Rádió a lehetőséget
látja és ezt támogatja - éppen ezért még
több élő műsort, még több élő imát közve-

tít, segítve hallgatóit egy igazi lelki megújulásra. Továbbra is nagyon hálásak vagyunk
az önök adományaiért és ugyanakkor nem
nehézségnek, hanem kihívásnak tekintjük
azt, hogy immár nem tudjuk hagyományos módon begyűjteni az önök adományait (mert a hatósági és az egészségügyi
előírások nem teszik ezt lehetővé) - keresve
új, kivitelezhető megoldásokat. Istennek
és önkénteseinknek, hallgatóinknak hála,
sok jó ötlet született meg, melyeknek a kivitelezésén kollégáim „lázasan” dolgoznak,
hiszen a működéshez szükséges anyagiakat
meg kell teremteni. Köszönöm nyitottságukat és további támogatásukat. Megható,
amikor felhívnak idős hallgatóink, megkérdezni, hogy megkaptuk-e az adományaikat,
amit online vagy átutalással küldtek, hiszen
még soha nem csináltak ilyesmit, sőt nem
is olyan rég még azt sem tudták, hogy van
ilyen lehetőség. Megható, hogy nagyon
sok bolt jelentkezett, hogy szívesen fogadnák a perselyünket a boltjukba - köszönet
és hála érte. Kérem, használják ezeket az

új adományozási lehetőségeket, kérjenek
tájékoztatást, ha nem tudják, hogyan kell
használni ezeket. Kollégáim szívesen adnak
tájékoztatást. Rádiónk működése nincs veszélyeztetve (vannak tartalékaink kb. 2 hónapra), de szükséges elővigyázatosnak lenni
és felkészülni minden eshetőségre.
Mi, a Mária Rádió munkatársai, tudjuk,
hogy a Szent Szűz a gonoszt legyőzte, fejét
összetiporta - így kétségünk sincs afelől,
hogy összefogással, odafigyeléssel egymás
iránt és imával győztesen, megerősödve kerülünk ki ebből a helyzetből az ő hathatós
segítségével. Adja az Úr, hogy így legyen!
Szatmári Ferenc,
az Erdélyi Mária Rádió elnöke

MÁRIA ÜGYÉT SZOLGÁLNI A NEHÉZ IDŐKBEN
Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. (Jn 15,16)
A járvány ezekben a hetekben az egész világot komoly próbatétel elé állította. Most,
amikor az Egyház már jó ideje nem mutat be nyilvános szentmiséket, a „Szűzanya
hangjára” fokozottabb igény van.

A Mária Rádió mindig a hallgatói
család mellett akar állni, különösen a
próbatétel idején. Az Egyház az Eucharisztiából él. Ezekkel a szavakkal kezdi
Szent II. János Pál pápa az Ecclesia de
Eucharistia című enciklikáját. Jelenleg
nem egyszerű szentáldozáshoz járulni, a
hívek nem jutnak el szentmisére.
Mivel teljesen új helyzetben kell tájékozódnunk, bizonytalanok vagyunk.
A Mária Rádió ebben a bonyolult időszakban is biztos irányt akar mutatni.
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A felvidéki Mária Rádió naponta 2–3
szentmisét közvetít, hogy ne maradjunk
lelki táplálék nélkül. Sokan most otthon
vannak a családjaikkal vagy otthonról végzik a munkájukat. Itt a rádióban ezt nem
tudjuk teljes mértékben megvalósítani, hiszen a Szűzanya rádiója tovább működik,
sőt most még nagyobb bevetéssel, mint valaha. Szeretnénk eleget tenni az elvárásoknak és szeretnénk továbbra is méltóképpen
szolgálni Mária ügyét. Mivel jelenleg gyakorlatilag nem dolgozunk önkéntesekkel,

így jóval több feladat hárul a munkatársakra. A munkatársak sincsenek mindannyian
egy időben a szerkesztőségben. Ezért gyakran előfordul, hogy a műsorvezető egyben
a rádió műszaki hátterét is biztosítja, közben recepciós szolgálatot is teljesít.
Néhány éve még elérhetetlennek tűnt
az a cél, hogy egyszer majd szlovákiai
frekvencián is megszólalhatunk saját műsorunkkal. Az álmunk 2019 őszén teljesült. Eddig a magyarországi határ menti
hullámhosszokon szóltunk napi 4–4 órában. Novemberben elindítottuk a saját 24
órás internetes sugárzást és közvetlenül
karácsony előtt megszólalhattunk Rozsnyón. Néhány alkalommal ellátogattunk
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IMÁDKOZZUNK!
Mi már egészen elszoktunk attól, hogy az igazi
imádság közösségi ügy: a Krisztus nevében együtt
lévő kettőnek, háromnak, vagy többnek a közös
szolgálata.

Pedig a Bibliában alig van szó magányos imádságról, annál többet a közösségi
imáról. Amikor Jézus azt mondja: menj be
a te belső szobádba imádkozni, akkor se
másoktól akar elszakítani, hanem a külsőségekben tetszelgő imádság ellen akar védeni. Azt azonban már nem mondja, hogy
egyedül menj be a belső szobádba. Bemehetsz oda a feleségeddel meg a gyermekeiddel, az imatársaiddal, az imaközösségeddel! Csak az a baj, hogy nincs ilyen - nem
belső szobánk, hanem imatársunk! -, hogy
nincs ilyen imaközösségünk! Magunkra
maradtunk még az imádkozásban is. Azt
is magányosan végezzük! Olyan is az! Nos,
arra figyelmeztet a szentírás, hogy éppen a
közös imádságban van az erő. Figyeljétek
meg: többes szám második személy: kérjetek és adnak nektek; Amit kértek az Atyától
az én nevemben, azt mind megkapjátok; Ha
annyi hitetek volna, mint a mustármag…;
Legyen a ti hitetek szerint. Többen teszik

az új vételkörzetbe, ahol lelkes közösségre
leltünk. Elsőként a helyi megyéspüspök úr
fogadott. Találkoztunk a környéken szolgáló atyákkal. Mindannyian örömmel vették a hírt, hogy a Mária Rádió Felvidéken
elsőként Rozsnyón szólal meg. Leírhatatlan
az az érzés, amikor a városhoz közeledve az

össze a hitüket, mint a kezüket:
több áldás fér bele, többet tudnak elfogadni. Itt szabadul meg az ember
az imádság egyik legnagyobb veszedelmétől: az egocentrikus, az énközpontú
beállítottságtól. Tudni illik, a saját egyéni
szükségleteink körül forog legtöbbször az
imádságunk, és miatta elfeledkezünk arról, hogy az imádkozásban éppen arról a
feladatról van szó, amit másokért kellene
végeznünk. Az az imádkozó élet, amelyik
a másokért való könyörgést nem tekinti
legfőbb feladatának: gyümölcstelen! Haszon nélkül való! Nem tudom, vettétek-e
észre, milyen sokszor mondtam már eddig
is, így: imaszolgálat, imádság mint feladat,
mint elvégzendő munka, szolgálat. Nos

autórádió jelezte, a Mária Rádiót halljuk. Ezt 12 év igyekezet gyümölcseként
éltük meg. Sok visszajelzést kapunk a
vételkörzetből. Az egyik új hallgatónk
árulta el, hogy a Mária Rádió megszólalása Rozsnyón volt számára a legszebb
karácsonyi ajándék. Sokan igényelték
ingyenes magazinunkat. Az új önkéntesek elsősorban futárszolgálatot vállaltak. 2020-ban újabb hullámhosszokat
szeretnénk megpályázni Szlovákia magyarlakta területein.
Kérem a hallgatói családot, imádkozzunk egymásért, hogy legyen erőnk
kitartóan dolgozni a lelkek üdvösségén.
Bízzunk az isteni Gondviselésben!
Lépes Lóránt atya,
a Felvidéki Mária Rádió igazgatója

igen, éppen arról van
szó, hogy az imádság,
az ilyen közös imádság: valóban az, egészen reális, elvégzendő feladat, szolgálat,
munka, és éppen ezért
hasznos. Csak mi már
az ilyen lelki művelet,
lelki szolgálat értelmét szinte nem is ismerjük. Annyira hozzászoktunk az anyaghoz, hogy csak az olyan erőt tartjuk reális
erőnek, amit gépekkel, motorral, robbanóanyaggal, tehát technikai úton, vagy
vegyi eszközökkel, tehát materiálisan fejt
ki az ember. Ma azonban már - amikor
az atomfizika megmutatta, hogy az anyag
nem anyagi valóságból állott elő, hogy az
egész látható anyagi világ mögött ott van
egy láthatatlan, nem anyagi világ mint háttér, mint alkotó és fenntartó erő: most már
természettudományosan is egyre valószerűbbé válik az, hogy más egyéb faktorok,
tényezők is közrehatnak az élet alakulásában, mint amit eddig elismertek és kikutattak a tudósok. Kezdünk lassan rájönni
arra, hogy kétezer évvel ezelőtti őseink
nem is tévedtek, amikor a gondolatnak,
a szónak, az imádságnak reális erőt tulajdonítottak. Az imádság nem egyéb, mint
tudatos bekapcsolódás abba a láthatatlan,
nem anyagi világba, tudatos bekapcsolódás, rákapcsolódás arra a másik tényezőre,
mondjuk ki: az Isten gondolatára, akaratára. Tudjátok-e azt, hogy szerte a világon
most kezd a keresztény egyház ráébredni
erre a feladatára, és egyre több helyen alakulnak olyan imacsoportok, imaközösségek, amelyek a másokért való könyörgést,
mint egy reájuk bízott feladatot, munkát,
szolgálatot vállalják és végzik?! Az imádság
szolgálata a legszentebb szolgálat és a legnehezebb szolgálat is. Csak az igaz ember
és az igaz emberek közössége végezheti úgy,
hogy az hasznos legyen, hogy abban erő
legyen, hogy annak a nyomán gyógyulás,
ébredés, megújulás támadjon az egész világban. Imádkozzunk... imádkozzunk!
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Tibor atya,
műsorigazgató
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A DÉLVIDÉKI MÁRIA RÁDIÓ
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN
A szerbiai Mária rádió magyar szerkesztősége a Szerbiában 2020. március 15-én, a rendkívüli állapotot bevezetésekor, új helyzettel szembesült. Szerbiában ekkor már volt koronavírusos beteg. Elsőként épp Szabadkán, a Mária Rádió székhelyén azonosították az első beteget. Gyorsan felpörögtek az események. Mindenki a híreket követte és próbálta felismerni az új helyzetet.

A Mária Rádióban azonnal léptünk. Elsőként az önkéntesek maradtak otthon
és otthonról készítik továbbra is a műsoraikat. A kijárási tilalom megszigorítása
után a rádió munkatársai zömében otthon dolgoznak.
Palatinus István atya, rádiónk műsorigazgatója, az internet útján kapcsolódik
be a Mária Rádió műsoraiba, biztatva a
hallgatókat, erősítve reményünket, hogy a
Szűzanya nem hagy el bennünket és most
is gondot visel rólunk, gyermekeiről.
Szög Ádám, a Mária Rádió koordinátora otthoni ministúdiót alakított ki,
ahonnan gond nélkül tudja a Mária Rádió műsorsugárzását biztosítani, valamint
élő műsorokat vezetni, telefonhívásokat
bekapcsolni a műsorba.
Szerkesztőnk, Szabó Réka, otthoni körülmények között dolgozik. Műsorvezető
kollegánk, Gubena Árpád rendületlenül
jár be a rádió stúdiójába és végzi munkáját.
Borbály Béla promóciós munkatársunk,
mivel most nem végezheti a munkáját,
a plébániák és imacsoportok látogatását,
műsorvezetéssel lett megbízva. Cindel
Csaba technikus munkatársunk szükség
szerint jár be a Mária Rádió stúdiójába.

Papjaink velünk vannak, biztatnak bennünket. A nagyböjti időben a rádió lett
a segítségünk a felkészülésben, valamint
a Húsvéti szertartásokat a rádió, televízió
segítségével követhettük.
Sokan összefogtak. Együtt imádkoznak
az egyházért, Ferenc pápáért, papjainkért,
egymásért, a szenvedőkért, a betegekért,
az orvosokért, az ápolókért. A járvány
megszűnéséért. Most vesszük észre, milyen sok szép dolog vesz bennünket körül, amit a pörgős hétköznapokban nem
is láttunk. Ilyen az ébredező természet, a
virágzó fa, a tavasz első virágai.
Szabadkán a napokban megnyílt a piac.
Szinte könnybe lábadt a szemem, a sok
friss kerti veteménytől, virágtól. Tudunk
örülni a friss salátának, tojásnak, túrónak.
Beosztóbbak lettünk, megfontoltabbak.

Várjuk, hogy az életünk újra visszatérjen
a normális keretek közé. Tudjuk, hogy a
vírus ezzel nem fog megszűnni. Továbbra
is vigyáznunk kell egymásra, magunkra.
Reméljük, hogy a Mária Rádió hamarosan újra a Mária Rádió stúdiójából fog
szólni a hallgatókhoz.

Talán hálásabbak
leszünk mindenért.
A Szűzanya
ajándékáért is, a
Mária Rádióért!
Bálint Ágota
A Délvidéki Mária Rádió elnöke

A járvány helyzet sok mindenre rámutat. A család szerepére. Szerbiában a 65
évnél idősebbek nem hagyhatják el otthonaikat. A fiatalabb korosztály gondoskodik az idősekről. Otthon a család. Együtt
étkeznek. Takarítanak, szépítgetik az
otthonaikat. Van idő beszélgetni. Jobban
egymásra figyelünk.
Nem mehetünk szentmisére, de követhetjük a Mária Rádión keresztül. Imádkozhatunk a hallgatókkal. Nem vagyunk egyedül ebben az emberpróbáló helyzetben.
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Még inkább
felértékelődött
a Mária Rádió
szerepe
Szeretettel köszöntöm az erdélyi Mária Rádió Hallgatóit és a kedves Olvasót! A járványügyi veszélyhelyzetben a szűk-magyarországi Mária Rádiót is
otthonról üzemeltetjük. Nem kevés nehézséget jelentett a munkatársaknak
az átállás, de komolyabb fennakadások nélkül sikerült. Ezzel elsősorban az
idősebb önkénteseinket szerettük volna védeni, hogy a szerkesztőségbe való
bejárással együtt a tömegközlekedésnek se legyenek kitéve.

A műsor szervezése során bizonyos egyszerűsítéseket vezettünk be. Így például az imádságok egy részét felvételről
sugározzuk, mert nem jönnek össze az
imacsoportok, de arra kértük őket, hogy
otthon egyénileg mondják el az imádságokat, így végső soron a kisugárzott hang
mögött továbbra is ott van az imádkozó
ember és közösség. Járvány esetén keresztény elődeink nemcsak „megrendelést”
adtak Istennek, hogy gyógyuljanak meg
a betegek és hagyja el őket a vész, hanem
imádkoztak és felajánlásokat tettek. Ezért
olyan kezdeményezéseken gondolkoztunk, mely megerősíti hallgatóinkat az
imádságban és őket magukat is bátorítja. A facebook oldalunkon keresztül látható szentmise közvetítést indítottunk
mindennap. Elkezdtük Szent Pio atya
imakilencedét, ez a rádióműsorban is
helyet kapott, és kértük a hallgatóinkat,
hogy a honlapunkon jelezzék, ha ebbe
bekapcsolódnak. Már harmadik hete tart
táv-szentségimádásunk. A budapesti szerkesztőségünk kápolnájában kihelyeztem
az Oltáriszentséget, ezt egy kamera folyamatosan mutatja. A lényeg viszont az,
hogy arra kértük hallgatóinkat, hogy aki
teheti, heti fél óra távolról végzett szentségimádást vállaljon, és reményeink szerint

előbb-utóbb folyamatos lesz a hallgatói
család részvétele. Vagyis azt szeretnénk
tenni a nemzetünkért, és a járvány-sújtotta világért, hogy folyamatosan imádkozunk érte.
A havonta megjelenő magazinunkat
fele részben önkénteseink vitték el hallgatóinknak, most sajnos hozzájuk nem
tudjuk eljuttatni a magazint. Ezért a honlapunkon elektronikus formában elérhetővé tettük. Sajnos, akiknek nincs internet-hozzáférésük, azokhoz most nem jut
el a magazinunk.
Műsorainkban szintén kiemelten foglalkozunk a járványhelyzettel. Közvetlen
célunk, hogy hallgatóinkat bátorítsuk
arra, hogy vigyázzanak magukra és a környezetükben élőkre, de van távlati célunk
is, mégpedig az, hogy az életmódban pozitív változások következzenek be, és ezt
akkor is meg tudjuk őrizni, amikor már
elmúlik a járványveszély. Ebben a témában nagy megtiszteltetés volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr 25 perces
interjút adott nekünk, ami honlapunkon
keresztül is meghallgatható, szeretettel
ajánlom figyelmükbe.
Azt látjuk, hogy a kijárási korlátozás,
digitális oktatás, otthonról való munka-

végzés idején még inkább felértékelődött a Mária Rádió szerepe, hallgatóink
velünk vannak, bátorítanak minket is.
Mi sem feledkezünk el azokról, akik ebben a helyzetben még inkább magukra
maradtak. Lelkiségi, életvezetési műsorainkat felajánlottuk a börtönök belső
rádiójának, és ezen keresztül maguknak
a fogvatartottaknak, illetve igyekszünk
fülhallgatókat eljuttatni a kórházakba,
hogy a betegek okostelefonjukat rádiókészülékként használva fülhallgatóval úgy
hallgathassanak bennünket, hogy ne zavarják betegtársaikat.
Igyekezzünk nem elfelejtkezni arról,
hogy a nagyböjt 40 napján húsvétra készülünk, de ez az időszak 50 napig tart!
Vagyis ünnepeljük meg ezt kiadósan! Bizonyára sokaknak okoz gondot a járvány
és az ezzel járó korlátozások. Saját nehézségeinket úgy viseljük el könnyebben, ha
észrevesszük, hogy vannak olyanok, akiken mi tudunk segíteni némiképp. Minden kedves Olvasónak vírusmentes napokat kívánok, és azt, hogy ez a váratlan
helyzet mégis jó gyümölcsöket teremjen
a számára!
Lukovits Milán atya,
a magyarországi Mária Rádió
műsorigazgatója
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06:00
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06:40
07:55
08:00
09:00
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10:00
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11:00
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12:00
12:05
12:15
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13:00
13:30
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14:40
14:43
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15:55
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17:00
17:15
18:00
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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?!*/
Útravaló
Hitigazságok szívnek és
léleknek*/ CSIFF*/
Az élet forrása*
Irgalmasság rózsafüzére
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai
Az igazság szabaddá tesz*
Dicsérjétek az Urat*
Zenés, verses összeállítás*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai*
Zsolozsma-reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Székelyudvarhelyről
Rózsafüzér
Katekézis Tibor atyával
Vigasztaló szó/
Az apostolok cselekedetei
Gyógyír/ Életképek a Mária-útról
Miatyánk
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Bátorság, ne féljetek!
Mozaik
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
Mitől működik a nevelés?/
Férfihangok
Zsolozsma - Kompletórium
Hallgassuk az örömhírt!
Emberfaragó*/ Családépítő*
A Vatikáni Rádió műsora
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21:15
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Műsorismertető
Rózsafüzér*
A nap katekézise*
Útravaló
Járjunk Krisztus útján*
Szülőkkel a szentek nyomában*
Irgalmasság rózsafüzére
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai
Katedra*/Apja fia*
Életünk Krisztus*/ Mindent
Isten nagyobb dicsőségére*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Csíksomlyóról
Rózsafüzér
Jelenünk és jövőnk
Egészséges lelki élet?! /
Nőként az egyházi szolgálatban
Íme hitünk szent titka
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Bátorság, ne féljetek!
Szent Mónika nyomában/
Gyógyító növények
Könnyíts a lelkeden
Középkori gondolkodók
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
Szentmise Csíksomlyóról –
Szent Antal kilenced
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
A Lélek ajándékai
Pro Vita Hominis
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
A szív mélységei/
Győzzünk együtt az ima által
Zsolozsma – Kompletórium
Jézus cselekszik
Az apostolok cselekedetei*/
Vigasztaló szó*
Angyalok citeráján*
A Vatikáni Rádió műsora
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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
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Sepsiszentgyörgyről
Rózsafüzér
Nyitott ész, hívő szív
Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
Lázár, kelj fel!/
Boldogság, merre vagy?
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Bátorság, ne féljetek!
Erdélyi tudósok a XX. században
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
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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
A Szentlélek gyümölcsei/
Kőszikla
Házunk táján
Az öregkor bölcsessége/ Életige
Asztalt terítünk!
Úrangyala
Zsolozsma-Napközi imaóra
Bátorság, ne féljetek!
Élő vízforrás/ Lélekápolás
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
Szentmise
Úrangyala
Ő tette szent palástját vállaimra/
Az Eucharisztia, Valóságos
jelenlét / Segítség – gyászolok!
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
A lelkiatya válaszol
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Összetartozunk?!
Zsolozsma-Kompletórium
A Szentlélek gyümölcsei/
Hogy megismerjenek Téged*
Sir hasirim*
Lélek szerint éljetek*
A Vatikáni Rádió műsora
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00:00 Műsorismertető
00:50 Rózsafüzér*
01:00 Szentségimádás*
02:00 Mitől működik a nevelés?*/ 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
06:00 A Vatikáni Rádió műsora
06:25 Szentek gondolatai
06:30 A Lélek ajándékai*
07:00 Úrangyala
07:05 Örvendező szóval
07:30 Lélekhangoló/Napindító
08:30 Nyitott ész, hívő szív*
09:00 Vasárnapi Örömhír*
09:15 Szülőkkel a szentek nyomában
09:30 Az Oltáriszentség csodái/
Oltáriszentség – a szeretet
köteléke
10:00 Imaszándékok fogadása
10:30 Rózsafüzér
11:00 Szentmise
12:00 A hét plébániája
12:10 Apja fia / Gyöngyszemek
13:00 Az igazság szabaddá tesz
13:30 Zenés köszöntő
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása
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Műsorismertető
Rózsafüzér*
A nap katekézise*
Útravaló
Szeretetláng*
Krisztus egyházának története*
Irgalmasság rózsafüzére
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai
Erdélyi tudósok a XX. században*
Középkori gondolkodók*
Pápai Angelus*
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Napindító gondolatok
Szentek gondolatai
Zsolozsma – reggeli dicséret
Ébredjen a Mária Rádióval!
Igéző
Szentmise
Imaszándékok fogadása
Szatmárnémetiből/Kolozsvárról
Rózsafüzér
Katekézis Tibor atyával
Szövetség az életért
Mária iskolájában
Életünk Krisztus / Mindent
Isten nagyobb dicsőségére
Úrangyala
Zsolozsma - Napközi imaóra
Bátorság, ne féljetek!
Napra-forgó
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/ Az élet forrása/
Hitigazságok szívnek és léleknek
Zsolozsma - Kompletórium
Virrasztás az Úrral!/
Lázár, kelj fel!*/
Boldogság, hol vagy?*
A biblia világa
Könnyíts a lelkeden*
A Vatikáni Rádió műsora
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Műsorismertető
Rózsafüzér*
A nap katekézise*
Útravaló
Szeretetláng*
Gyógyító növények* /
Szent Mónika nyomában*
Irgalmasság rózsafüzére
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai
Ő tette szent palástját
vállaimra*/ Az Eucharisztia*,
Valóságos jelenlét*/
Segítség – gyászolok!*
Kapcsoljuk Rómát - Audiencia*
Szentek gondolatai
Rózsafüzér
A Vatikáni Rádió műsora
Élő vízforrás/Lélekápolás*
Napra-forgó*
Napindító
Szentmise
A hét plébániája
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Gyógyír*/
Életképek a Mária-útról*
Miatyánk*
Dalfakasztó/Táncokból szőtt
történelemóra
Szövetség az életért*
Pápai Angelus
Zsolozsma - Napközi imaóra
Vasárnap-ajánló
Lélek szerint éljetek
Asztalt terítünk*
Zenés köszöntő
Medjugorjei üzenet
Szentek gondolatai*
Imaszándékok fogadása
Irgalmasság rózsafüzére
Vasárnapi Örömhír
A szeretetből fakadó szenvedés
megtisztít / Fogadj el így
Ferences félóra/
Ferences mozaik
A Vatikáni Rádió műsora
Imaszándékok fogadása
Rózsafüzér
Az öregkor bölcsessége*/
Nőként az egyházi szolgálatban*
Jézus él – tanúságtételek*
Úrangyala
Sir hasirim
Műsorismertető
Esti mese
Zsolozsma – Esti dicséret
Szentek gondolatai*
Veled vagyok!
Kiáltás-ima a nemzetért
A béke rózsafüzére
Házunk táján* / A mi rádiónk
Zsolozsma - Kompletórium
Concerto*
Vasárnap-ajánló*
A szív mélységei*/
Győzzünk együtt az ima által*
A Vatikáni Rádió műsora

15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Gyógyító lelkigyakorlat/
Hogy megismerjenek Téged
15:40 Medjugorjei fesztivál*/
Márton Áronról
pedagógus szemmel*
16:10 Református félóra*
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

◆ A Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük.

Felhívjuk a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatóink figyelmét, hogy május első vasárnapjától november első vasárnapjáig a magyar nyelvű adást 0 órától 15 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 közvetítünk Kovásznáról.

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

◆ A műsorváltoztatás jogát a szerkesztőség fenntartja.
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PROMÓCIÓ

ISTEN

A LEGJOBB PROMÓCIÓS

Március 8-án volt a közvetítés utolsó napja
Mezőpetriből. Ezt az egész hetes közvetítést már egy évvel ezelőtt elhatároztuk, de
az akkori plébános atya betegsége miatt
nem jött össze. Az ő idejében korábban
már tartottunk ott Mária Rádiós közönség-találkozót, és ezt a közvetítést is nagyon szerette volna. Kérem a Mennyei
Atyát, hogy jutalmazza meg őt az örök
boldogsággal, a betegség sajnos a földi
életből való távozását eredményezte. Isten
egy ügyes fiatal plébánossal kárpótolta az
egyházközséget, aki szintén nagyon nyitott
a rádióval való együttműködésre. A templom tele volt az ünneplő hívekkel, amire jó
emlékezni most, hogy ez nem lehetséges.
Sokan szeretik, hallgatják és támogatják itt

Mezőpetri

a rádiót. Két nagyon jó önkéntesünk van
ebben a községben, akik a találkozókon is
nagyon nagy segítséget nyújtanak nekem.
Ők a Mária Rádió titkos ügynökei. Itt
nem sok teendőm volt a köszönetnyilvánításon kívül, mert minden jól működik,
leszerelés után az egyházközség filiájába is
ellátogattam, ahol találtam néhány hallgatót. Nagyon pozitív volt a fogadtatás.
Érdeklődéssel hallgattak meg, és biztos
vagyok benne, hogy ezután többen fognak
hallgatni minket Piskolton. Istennek hála,
valaki jelentkezett önkéntesnek, így itt is
lehetséges lesz az újságok terjesztése és az
adománygyűjtés is.
A következő hétvégén, március 15-én
már érződött a járvány hatása, amikor a
kügypusztai református templomba látogattam el. Itt is nyitottságra találtam úgy
a lelkésznő, mint a gyülekezet részéről. Találtam hallgatókat is, de biztos, hogy ezután többen is lesznek.
Sajnos ez volt az utolsó hely, ahova ilyenformán el tudtam menni reklámozni a
Mária Rádiót. A megváltozott helyzetben
többen hallgatnak minket, mint valaha –

Kügypuszta

köztük olyanok is, akik azelőtt idő hiányában nem tették. A hallgatók komoly áldozatokat hoznak azért, hogy a rádió nehogy
megszünjön. Sokan megtanulták az online
adományozást. A szeretet kreatívvá teszi az
embert. Így jött az ötlet, hogy a megszokott – önkéntesek általi – adománygyűjtés
helyett kerüljenek perselyek olyan helyekre, amelyek a járvány ideje alatt is nyitva
tartanak: üzletek, gyógyszertárak, pékségek. Ez sok helyen meg is történt. Köszönjük a hallgatók nagylelkű támogatását, és
rádiónk iránti hűségét. Bízva abban, hogy
Isten felhasználja és a javunkra fordítja ezt
a helyzetet, a Jóisten oltalmába ajánlok
mindenkit.

TEVÉKENY SZERETET
Naponta találkozunk negatív híradásokkal a járvánnyal kapcsolatban, most mégis
egy olyan pozitív eseménysorozatról számolok be önöknek, kedves olvasók, amit ezen
szükségállapotnak „köszönhetünk”.
Természetesen a Mária Rádió életében is
érzékelhetőek változások, melyet a március
16-án bejelentett szabályozás hozott. Ennek
értelmében ugyanis önkénteseink nem mehettek el hallgatóinkhoz sem a magazinokkal sem pedig az adományok összegyűjtése
céljából. Ezen helyzet megoldása érdekében
született az üzletekbe való perselyek elhelyezésének ötlete, melyek meg is érkeztek április
15-én a csíksomlyói stúdiónkba. Matricázás
és különböző lyukak fúrása után április 20án megkezdődött a perselyek elhelyezése
azon üzlettulajdonosok boltjaiban, akik nyitottak a Mária Rádió ezen kezdeményezése
iránt. A Szűzanya hónapjának első napján
Erdély szerte már több mint 350 darab per-

8

sely várja hallgatóink adományát. Mindezt
elsősorban a Jóistenek köszönhetjük, ugyanakkor a tevékeny szeretet iskolapéldáját is
fellelhetjük a munkatársak, önkéntesek,
hallgatók és nem utolsósorban üzletvezetők
hozzáállásán, hiszen – modern kifejezéssel
élve – egy emberként tette oda magát, aki
szívügyének tartja a Mária Rádió létezését és
fennmaradását.
Bízom benne, hogy ezen kezdeményezés
pozitív változást fog hozni nem csupán a
Mária Rádió, hanem olyan emberek életében is, akik mindmáig nem ismerték és nem
hallgatták a Mária Rádiót.
Fülöp Lóránd
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Szilágyi László

gyereksarok

A bátorság

olyan jellemvonás, amely arra indít, hogy megtegyük, ami helyes és szükséges, még akkor is, ha félünk. Bátorság kell ahhoz, hogy más legyél, mint a többiek, és a helyeset válaszd akkor is, ha mások esetleg elutasítanak, kigúnyolnak vagy megbántanak emiatt.

A bátorság emberek
SZ Í N E Z D K I

!

O LVA S SÁTO K E L
Eszter könyvéből olvassátok el a 4,11–5,3 részt és válaszoljatok a következő kérdésekre:

• Hogyan mutatta meg Eszter a bátorságát?
• Mi minden segítette Esztert abban, hogy összeszedja bátorságát?
KÖS D ÖS SZ E
A bal oldali kifejezéseket kösd össze azokkal a jobb oldalon lévőkkel, amelyek szerinted a legjobban kiegészítik a gondolatot.
Bátor vagyok, ha
barátságos vagyok

még akkor is ha félek

igazat mondok

amikor könnyebb lenne hazudni

megpróbálok vidám maradni

amikor mindenki más rosszat tesz

helyesen cselekszem

jav.batorsag1-2020-junius.pdf 1 2020. 05. 08. 6:33:33

amikor félénknek érzem magam

Eszter királynővé koronázása

EG É SZ ÍT S ÉTE K K I
O LVA S D ÖS SZ E

Magánhangzók segítségével kiegészíve,
megtaláljátok a Zsoltárokból a következő részt: 27,14

A Bibliában olvashatunk Eszterről, aki . . .

"R_m_nyk_dj

A folytatást megtudhatod ha összeolvasod a szavakat
a nyilak irányában!

l_gy

_r_s

_s

r_m_nyk_dj

_z

_rb_n,

b_t_r
_z

sz_v_ ,

_rb_n! "

Ehatározom,
hogy

bátor leszek!
NÉV

DÁTUM

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

ÚRNAPJA

KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK ÜNNEPE

A hívők csak akkor ismerik Krisztus testét,
ha nem mulasztják el, hogy Krisztus testévé legyenek.
Krisztus testévé kell lennünk, ha Krisztus lelkéből
akarunk élni. 				
(Szent Ágoston)

Ezen a szent napon örvendjünk, emberek,
szívben és ajkakon himnuszok zengjenek;
a régi múljon el, újulnak mindenek,
szó és a tett, szív és kebel.
A végső vacsorát ünnepli e sereg,
hol az Úr Krisztus ad bárányt és kenyeret
testvérei elé, amint a régiek
szentelt törvénye rendeli.
Testét így adta át gyengék falatjaképp,
búsaknak így borát, vérének serlegét;
„Amit nektek adok” – hozzájuk így beszélt
„Vegyétek mind, és igyatok.”
E szakramentumot ekképpen adta át,
s egyedül a papok kezére bízta rá:

előbb a pap vegye, hogy majd kiosztaná,
mit rábízott Krisztus kegye.
Emberek étke lett az angyali kenyér;
az előkép-jelek sora itt véget ér.
Ó, milyen csodaszép, hogy Istenéből él
szegény nyomorult szolganép!
Hármas-egy Istenünk, hozzád
fohászkodunk:
Urunkul tisztelünk, jöjj, és légy gyámolunk:
vezess ösvényeden, hová iparkodunk:
a fénybe, mely körülveszen!
Ámen.
(Olvasmányos imaóra, Himnusz)

„Egy nap a Rózsafüzér és a Skapuláré
fogja megmenteni a Világot”
Ezeket a szavakat a Boldogságos Szűz Mária
nem mondta volna, ha Fia mindenkor elérhető
maradna az Oltáriszentségben. Miasszonyunk
megerősítette ezt a figyelmeztetést Fatimában
(1917), amikor a Rózsafüzér Királynőjeként
jelent meg. Majd Kármelhegyi Miasszonyunkként ismételte el, a kármeliták barna habitusát
és barna skapuláréját viselve.

Felajánló ima a kármelhegyi boldogasszonynak
Ó, Mária, Kármel Anyja és Ékessége, felajánlom ma neked az
életem. A hála kis adóját a kegyelmekért, melyeket közbenjárásodra kaptam Istentől. Te különösen kegyes szemmel tekintesz
azokra, akik tisztelettel viselik skapulárédat: kérlek ezért, erényeiddel támogasd meg törékenységemet, bölcsességeddel világosítsd
meg elmém homályait, éleszd fel bennem a hitet, a reményt, a
szeretetet, hogy mindennap növekedhessek Isten szeretetében és
a te tiszteletedben. A skapuláré vonzza le rám anyai tekinteted és
védelmedet a mindennapi harcokban, hogy elkerülve a bűnöket

Úrnapi könyörgések
• Hogy a Kenyér, amely életet ad a világnak, valóban célba juttassa mindazokat, akikért meghaltál és föltámadtál! Hallgass meg, Urunk!
• Add, hogy az Egyház meg nem szűnő hálaadással ünnepelje napról napra egyetlen Áldozatodat, az Eucharisztiát! Hallgass meg, Urunk!
•
Tegye testvérré, valóban közösséggé az egy
kenyérből, egy kehelyből áldozókat a Szeretet,
aki életét adta értünk! Hallgass meg, Urunk!
• A z úrnapi körmenetek során áldj meg mindenkit, akik környezetünkben vannak, azokat is,
akik kíváncsian, közömbösen, vagy botránkozva szemlélnek téged a Kenyér színében!
Hallgass meg, Urunk!
•
A mennyből alászálló élő kenyér közössége
gyógyítsa békétlenségeinket, háborúskodásainkat, hogy hálánkat azzal mutathassuk meg,
hogy mindnyájan valóban szeretjük egymást!
Hallgass meg, Urunk!
• Add, hogy ezt az örök életet adó eledelt egyetlen haldoklónak se kelljen nélkülöznie! Hallgass
meg, Urunk!

és utánozva erényeidet hűséges maradhassak Fiadhoz és hozzád.
Szeretném kezeid által felajánlani Istennek mindazt a jót, melyet
jóvoltodból tehetek. Jóságod elnyeri számomra a bűnök bocsánatát, és az Úrhoz való nagyobb hűséget. Legszeretetreméltóbb
Anya, szereteted megszerzi nekem, hogy egy nap elcserélhessem
Skapulárédat az örök esküvői ruhával, és hogy együtt lakhassak
Veled és a Kármel szentjeivel Fiad boldog országában, aki él és
uralkodik örökkön örökké. Amen.
Összeállította: Dallos Ágnes
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ön kéntesek

Györgyjakab Emília vagyok
Futásfalváról. Férjnél vagyok,
van két fiunk: 20, illetve 15
évesek. Vallásos életet éltem
gyerekkorom óta. A templom
mellett laktunk, az egyház volt
a mindenem. Isten volt a menedékem. Sok próbatételen mentünk át,
de a Jóisten mindig megsegített. A férjem vállalkozó,
az üzletünkben dolgozom. Az Élet a Lélekben imacsoportba járok Sepsiszentgyörgyre. Ott ismerkedtem meg
Görgényi Tündével. Tőle hallottam a Mária Rádióról,
de akkoriban nem lehetett fogni nálunk. Ennek ellenére
vállaltam az önkénteskedést. Most már sokan hallgatják
a faluban, főleg a Digi-kábeltévé által. Nemcsak az idősek, hanem sokan a fiatalok közül is szeretik. Valóban
lelki feltöltődés a Mária Rádiót hallgatni. Kb. három
éve önkénteskedek, és nagyon jó, hogy valamit tehetek
másokért. Ne csak magunkra gondoljunk, vállaljunk
önkéntes szolgálatot a Mária Rádiónal, mert érdemes.

Merker Judit vagyok, 60 éves
szatmári lakos. Férjnél vagyok,
négy gyerekünk és négy unokánk van. Műszaki rajzoló és
tervező voltam, majd kitanultam a könyvelést is. Később
rékényszerültem arra, hogy egy
ideig külföldön dolgozzak. Mivel
beteget gondoztam, akit nem lehetett magára hagyni,
nem volt lehetőségem szentmisére járni. Ebben az időszakban fedeztem fel a Mária Rádiót az interneten. Online kezdtem hallgatni nagyhéten és húsvétkor. Ekkor
nyújtotta nekem a legtöbbet, mert nem tudtam templomba menni, mégis így át tudtam élni az ünnepet.
Miután hazakerültem, szomjaztam, hogy ismét hallgathassam. Sokat tanultam, fejlődtem a rádiónak köszönhetően. Általa másképp látom a dolgokat. Mélyebb
lett a hitem. Azelőtt is jártunk misére meg minden, de
szeretném ezt átadni a gyermekeimnek, ezt a többletet:
a hit mélységeit, de nem csak nekik. Ezt próbálom tenni akkor is, amikor bejárok a rádióba. A takarítástól az
adatok bevitelén át a pénz számolásáig mindent szívesen
megteszek, amit kell. Megtaláltam a helyem. A következő dolog, amiben szeretnénk a férjemmel együtt segíteni, az a stúdió hangszigetelése. Remélem, mire megjelenik az újság, addig meg is lesz.
Buzdítok mindenkit, aki teheti, hogy vállaljon önkéntességet a Mária Rádiónál. Szolgáljunk szeretettel,
odafigyeléssel, és találjuk meg mi is a helyünk.

A nevem Péter Mária, Szentegyházán születtem 1966. március 3-án, most is itt lakom kis
családommal, férjemmel és két
fiunkkal. Megköszönöm nagyszüleimnek és szüleimnek, hogy
példamutató vallásos életet éltek és
sokat imádkoztak értünk, sokat tanulhattam tőlük. Nagyon szeretem és tisztelem a Szűzanyát,
az, hogy az ő nevét viselhetem még inkább örömmel tölt el.
A Mária Rádiót már a próbaadás óta hallgatom, aminek februárban múlt 14 éve. Azóta mindig hallgatjuk éjjel és nappal, nemcsak a lakásba, ha az udvarra, mezőre
vagy kirándulni megyünk mindig visszük magunkkal, ki
sem kapcsoljuk. Amikor meghallottam Csorba Mihály
koordinátor önkéntes toborzó felhívását, azonnal jelentkeztem, mert éreztem a Szűzanya hívását és fontosnak
tartottam, hogy munkálkodhassam az Úr szőlőjében, a
Szűzanya rádiójában. Megfogott, hogy ebben a nagy családban imádkoznak az önkéntesekért, hiszen az imának
nagy ereje van. Örömmel imádkozom, belekapcsolódom
a rózsafüzérbe, szentmisébe, keresztútba, ami éppen adásban van, a szentírást is a rádióval együtt olvasom. Kérdéseimre a rádió műsorain keresztül megkapom a válaszokat. Úgy érzem, a katekézisek és prédikációk által Jézus
szól hozzám, amiket le is jegyzetelek.
Rózsafüzért szoktunk imádkozni a helyi templomba, a
csíksomlyói stúdióba és háttér imát is vállalunk a helyi
önkéntesekkel. Önkéntes tevékenységemhez hozzátartozik a magazinok kézbesítése és az adományok eljuttatása
a stúdióba, ebben segítségemre van édesanyám és Konrád
Emese. Örömmel veszek részt az önkéntestalálkozókon,
a lelki táplálék, a közös ima és az együttlét megerősít.
Szavakban kifejezhetetlen a Mária rádió jelentése a számomra, a mennyország elő íze, lélekemelő, léleképítő,
megnyugtat, felemel, bátorít, türelemre, szeretetre, megbocsájtásra, elfogadásra tanít. Vigasztalja a szomorkodókat, a betegeket, átalakít és formál, megtanít, hogy soha
ne engedjük el a Jóisten kezét, mert ő sem engedi el a
miénket. Szeretném, ha minél többen hallgatnák a rádiót,
ezáltal a Jóistenhez fordulnának és nagyobb hitre jutnának, mert Isten mindig ugyanaz tegnap, ma és holnap is.
Örömmel ajánlom mindenkinek a Mária Rádió hallgatását, mert egy igazi fénysugár, útmutató a sötét világban.
Felkérem a hallgatókat, szívvel adományozzanak, hogy
fennmaradhasson ez a csoda, a Szűzanya rádiója az idők
végéig, mert már sokszor megtapasztaltam, hogy a befektetett időm, adományom és energiám a Jóisten akaratával
megegyezően térült vissza.
A Jóisten áldását kérem a rádió vezetőségére, munkatársaira, önkénteseire, hallgatóira és adományozóira, hiszem, hogy a Szűzanya nem hagyja el az Ő országát, hála
mindenért.
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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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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.
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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.
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