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AZ ŐSZINTESÉG A CÉL

XIII. évfolyam, 2019/4

lyan gyakran történik meg velem, hogy már kezdem azt hinni: egye-
nesen az ördögtől ered. Leülök imádkozni és megcsörren a telefon. Ki 

a csudának jut eszébe ilyen korán reggel felhívni? Hisz szabadság van! Vagy 
meghallom, hogy folyik a víz a csapnál. Ez megint elromlott. Na ennek a 
napnak is befellegzett. Idegesen járok körbe, keresem a megoldásokat. Azt 
hiszem, hogy csak én tudok egyedül mindent megoldani. Szabadság van... 
Nem érdekel senki és semmi. Másnap, amikor újra nekiveselkedek az imád-
kozásnak és nem zavar meg semmi, akkor a gondolataim kalandoznak el, 
hogy minél messzebbre tereljenek eredeti szándékomtól. Avilai Szent Teréz, az 
ima nagy mestere bevallja, hogy gyakran rázogatta a ho-
mokóráját, hogy hamarabb elteljen az imaóra. Amikor 
elkezdenék magamban beszélni, imádkozni Istenhez, 
azonnal ezernyi tényező állja utamat. Az ördög a leg-
különfélébb indokokkal próbál eltéríteni szándékomtól; 
minden oldalról akadályozna, én pedig fölállok, és meg 
is feledkezek az egészről. Aki még nem tapasztalta meg 
ezt, próbálja csak ki: határozza el, hogy buzgó imádság-
ba fog, biztosra veszem, hogy azonnal gondolatok egész 
hada fogja megrohamozni, hogy elterelje a figyelmét és 
hozzá se kezdjen az imádkozáshoz. 

Meggyőződésem, hogy az imádkozásban az őszinteség 
az első számú követelmény: úgy álljunk meg Isten előtt, 
amint vagyunk. Sokan mégis kisebbségi komplexusban 
küzdünk. Azt hisszük, a bűntudat, a koncentráció hi-
ánya, az ingerlékenység kizáró ok, Isten ilyen emberekre nem figyel, csak a 
jókra. Azt gondoljuk, hogy amíg ki nem békülünk, rendbe nem hozzuk kap-
csolatainkat, stb., meg sem érdemeljük, hogy imádkozhassunk. Csakhogy 
így épp a megbocsátás és a gyógyulás egyetlen forrásától zárjuk el magunkat. 
Méltatlannak érezzük magunkat, de éppen a méltatlanságunk felismerése az 
alap, ez a kiindulópont. Mi vinne rá arra, hogy Istenhez kiáltsak, ha nem 
méltatlanságom felismerése? 

Mielőtt áthatolnánk az ismeretlenség fölöttünk elterülő felhőjén, el kell kép-
zelnünk, hogy alattunk a feledés felhője húzódik meg. Felejtsük el múltbeli 
kudarcainkat, visszatérő bűneinket, a kisebbrendűség érzését, és forduljunk 
nyitott elmével Isten felé Amit nem üresítünk meg, azt nem lehet megtölteni. 

Az imádkozás tulajdonképpen két személy közötti kommunikációt jelent, 
akik között az egyik történetesen az Isten. Nem a tökéletesre csiszolt technika, 
hanem az őszinteség a cél. 

Jézus Krisztus tanítását három alapelvre szűkíthetjük le: őszintén, egysze-
rűen és kitartóan imádkozzunk. Azt kötötte lelkünkre, hogy úgy forduljunk 
Istenhez, mint szeretett gyermek az édesapjához, hiszen Ő mély szeretettel és 
figyelemmel fordul hozzánk. A szabadságok ideje alatt is figyel ránk. Feltehe-
tő a kérdés: én is? „Járuljunk bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat 
nyerjünk” (Zsid 4, 16). 

Karácson Tibor, műsorigazgató

O
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AKTUÁLIS

Visszatekintve az eltelt tíz évre, a Mária 
Rádióban nekünk is hasonlóképpen kell 
cselekednünk. Jó egy magasabb szem-
ponthoz közelíteni, egyfajta rálátást 
nyerni a mindennapi vonatkozásokra.

Emberi hétköznapjainkban nem gon-
dolkozunk el azon, hogy hová vezetnek 
lépteink. Tesszük a dolgunkat ahogy 
tudjuk. Végső soron az, hogy a rádiónak 
a sugárzó vagy a hullámhosszra han-
golódó részén tartózkodunk, nem bír 
jelentőséggel. A fontoskodásnak nincs 
helye, a kapcsolaton van a lényeg. 

Erre a szempontra összpontosítva ta-
lán felsejlik bennünk kicsinységünk és 
egymásra való ráhagyatkozásunk fon-
tossága. Erre figyelmeztet a rádió név-
adója. 

Néhány fohásznyi ideig csukjuk be 
mi is a szemünket. Azt a szempárt, ame-
lyiket nap mint nap túlszínezett délibá-
bokkal kecsegtet mindenféle okostele-
fon, tablet, tévé… Biztosan pihentetően 
hat ez a szemhunyásnyi idő. 
Talán kicsit jobban fogunk hallani is. 
Tisztábban szól a lelkiismeret hangja, 
a békességre, felebaráti szeretetre hívó 
folyamatos ige. Eszmeiségének erede-
tében ezen a hullámhosszon törekszik 
hozzánk szólni a Mária Rádió is. So-
kakhoz, sokféleképpen. Gyakran tanít 
a jóra. A nappal és az éjszaka sötét órái-
ban, az ünnepek örömében egyaránt 
velünk van. Jelent megtartó és felemelő 
erő. Hitet, reményt erősít. Megtisztítja 
elfáradt vagy elakadt szeretet-útjainkat. 

Jézus Krisztusra mutat, az Atyára és 
a Szentlélekre, nem törekszik saját di-
csőségre. A tízedik évfordulón egyszerű, 
őszinte szavakat, békességet, Istentől ál-
dott ünneplést kívánok. Imára kulcsolt, 
felemelt kezeket, felemelt szíveket és fel-
emelt tekinteteket.

Sándor Szidónia, önkéntes

Emeld föl tekintetedet és nézz körül! 
Mindnyájan összegyűltek, és már jönnek 
hozzád: fiaid messziről jönnek, leányai-
dat ölben hozzák.  (Iz 60, 4)

TÍZ ÉVES A SZÉKELYUDVARHELYI STÚDIÓ
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ÚJABB MUNKÁS AZ ÚR SZŐLŐJÉBEN

AKTUÁLIS

Vallásos családban születtem, 
kiskoromban is a vallásosságra 
próbáltak nevelni, minden va-
sárnap részt vettünk a szentmi-
sén, így lassan alakult ki ben-
nem a hit. Megismerkedtem a 
Katolikus Magyar Bibliatár-
sulattal, akik fiatalok számára 
is szerveznek programokat, 
lassanként én is bekerültem a 
csapatba, rendszeresen vettem 
részt nyári táborokban, ahol 
nemcsak fontos barátságok 
születtek, de az Istennel való 
kapcsolatom is kezdett jobban 
elmélyülni. Úgy érzem, ez a kö-
zösség sokat segített, nem csak 
abban, hogy megtapasztalhat-
tam, milyen érzés tartozni va-
lahová, hanem abban is, hogy 
merjek bízni Isten jóságában és 
végtelen szeretetében nemcsak 
akkor, amikor süt a nap, hanem 
a nehezebb, kihívásokkal teli 
helyzetekben is. Ma is jó érzés-
sel tölt el visszaemlékezni erre 
az időszakra és öröm találkozni 
a régi barátokkal.

Otthon édesapám gyakran 
hallgatta a rádiót, szinte egész 
nap szólt a háttérben a Mária 
Rádió, így a munkatársakat 
már azelőtt „megismertem” 
mielőtt ide kerültem. A szerda 
esti Szentségimádás alkalmával 
együtt imádkoztunk a rádióval, 
szentmisét hallgattunk vagy 
csak dúdoltuk a már ismerős 
dallamokat. Egy alkalommal 
elhangzott egy hirdetés, hogy 
Csíksomlyón keresztény fiata-
loknak szerveznek ismerkedé-
si lehetőséget. A barátnőmet 

meggyőzve, mi is elmentünk 
erre a programra, ahol megis-
merkedtem a férjemmel, Ma-
joros Attilával, akivel 2012-ben 
kötöttünk házasságot. Általa 
kerültem igazán közeli kapcso-
latba a rádióval, először önkén-
tesként besegítve a műsorok vá-
gásába, vagy műsorvezetőként. 
Majd egy évig munkatársa, 
azaz titkárnője is lehettem a 
Szűzanyának. 

Időközben a Jóisten megál-
dott négy gyerekkel, így több 
mint öt évig voltam gyerek-
nevelési szabadságon. Sokszor 
vágytam arra, hogy valami más 
feladatom is legyen, egy kicsit 
kiléphessek a mindennapi ru-
tinból. Hiányzott, hogy em-
berek között lehessek, gyakran 
éreztem úgy magam, mint egy 
kalitkába zárt madár. Az egy 
év alatt, amíg a rádióban dol-
goztam, sokmindenkivel meg-
ismerkedtem, minden nap jött 
valaki, akinek volt egy kedves 
szava, vagy csak rám mosoly-
gott. Hiányzott egy kicsit a 
pezsgés, nem mintha az ott-

hon töltött idő alatt a gyerekek 
hagytak volna unatkozni. 

Gyorsan eltelt az idő, és is-
mét itt vagyok a Szűzanya és 
Tibor atya titkárnőjeként. Fel-
adataim közé tartozik a hírek 
szerkesztése, az internetes olda-
laink frissítése, Tibor atyával 
közösen dolgozunk a naptár és 
a magazin szerkesztésén, vala-
mint a recepciós feladatokat 
is ellátom, amikor szükséges. 
Nem tagadom, hogy vártam 
ezt a pillanatot, most az elején 
még egy kicsit nehéz dolgom 
van, tanuló idő ez számomra, 
hiszen néhány hete tértem csak 
vissza. Kérem mindannyiuk 
imáját, hogy feladataimat tud-

Majoros Gabriella vagyok, 1988. szeptem-
ber 10-én születtem Gyergyószentmiklóson.
Tanulmányaimat a Fogarassy Mihály Általá-
nos Iskolában kezdtem, majd a középiskolát 
a Salamon Ernő Elméleti Líceumban végez-
tem. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem ki-
helyezett tagozatán diplomáztam turizmus-
földrajz szakon, és ugyanitt Ökoturizmus és 
Fenntartható fejlesztés szakon mesteriztem. 

jam a legjobb tudásom szerint 
ellátni. Köszönöm a bizalmat, 
remélem a nagy család tagja-
ként én is hozzájárulhatok Isten 
országának építéséhez.

Hiszem, hogy a Mária Rádió 
nagyon sok ember életébe viszi 
el a fényt, a hitet és a reményt. 
Ha tehetik, kapcsolódjanak 
be műsorainkba, munkánkba 
önkéntes segítségük által, és 
lehetőségeik szerint támogas-
sák továbbra is imákkal és ado-
mányokkal a rádiót. Tegyük 
együtt színesebbé nemcsak a 
Mária Rádió életét, hanem 
egymás életét is! A Jóisten áldja 
meg rádiónk családjának min-
den tagját. 

MEGJELENT A 
MÁRIA RÁDIÓ

2020-AS 
FALINAPTÁRA
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Május 18-án jelen voltunk egy Mária 
Rádiós sátorral a Feltöltő keresztény köny-
nyűzenei fesztiválon. Május 19-én pedig 
ellátogattam Gödemesterházára és a filiá-
jába, Ratosnyára. 

Mindkét helyen nagyon örülnek, hogy 
már egy éve rádiókészülékkel is tudnak 
minket hallgatni. Iratkoztak fel újságra és 
önkéntes is jelentkezett mindkét helyen. 
Május 25-én Csernakeresztúron tartot-
tunk közönség-találkozót. Ezen a környé-
ken nincs lefedettségünk, sőt még kábel 
TV-n keresztül sem tudnak hallgatni, 
csak interneten vagy parabola antennával 
lehet fogni a rádiót. Ennek ellenére van-
nak hallgatóink. Másnap Sztrigyszent-
györgyön és Csernakeresztúron beszéltem 
a szentmisék végén, majd a templom előtt 
újságokat és naptárokat osztogattunk. Jó 
visszajelzéseket kaptunk. Volt, akinek 
okostelefonjára telepítettem az alkalma-
zást, amin keresztül hallgathatja rádión-
kat. Köszönjük mindkét plébános atyá-
nak a rádió iránti szeretetét.

Ditróban június 2-án a felszegi temp-
lomban és a Jézus Szíve templomban 
beszéltem a Mária Rádióról. Sok hálás 
hallgató adott visszajelzést, és néhányan 
jelentkeztek önkéntesnek. Beszéltünk ar-
ról, hogy fel kellene osztani a község te-
rületét az önkéntesek között, ha lennének 
elegen. Végül 19-én került sor arra a meg-
beszélésre, aminek eredményeként sike-
rült 12 részre osztani a területet, ugyanis 
jelentkeztek további önkéntesek.  Minden 
új önkéntesnek köszönjük! Ugyanaznap 
este pedig Szárhegyen volt közönség-ta-
lálkozó. Ditróból is jöttek néhányan, akik 
jelezték, hogy náluk is jó lenne egy hason-
ló találkozót szervezni.

Természetesen jelen voltunk a pápalá-
togatáson és a pünkösdi búcsún is, ahol 
nemcsak közvetítettünk, hanem találkoz-
tunk is hallgatóinkkal. Néhányukkal in-
terjút is készítettünk. Ez sokszor megijesz-
ti az embereket, hiszen nincsenek ehhez 
szokva, és a lámpaláz miatt nem nagyon 
mernek mikrofon elé állni. Viccesen szok-
tam mondani, hogy a rádió környékéről 
az embereket mikrofonnal lehet elűzni.

Ezúttal is megtartottuk az önkéntes 
találkozókat Gyergyószentmiklóson, Szé-
kelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen, Sepsi-
szentgyörgyön,  Marosvásárhelyen, Nagy-
károlyban, Szatmáron és Érmihályfalván. 
Ezeken – és a közönség-találkozókon is 
– arról elmélkedtünk, hogy mik az aka-
dályai annak, hogy derűt és reményt su-
gározzunk és így látsszon is rajtunk, hogy 
megtaláltuk a boldogságot Istenben. Ter-
mészetesen mindegyikre Jézusban van 
a megoldás, de ahogy a megváltás sem 
automatikus, ezek kapcsán is vannak lé-
pések, amiket nekünk kell megtennünk.

Június 4-én Korondon látogattam meg 
négy új önkéntest, Csíkszentmártonban 
pedig a rádióról beszéltem a 18 órás szent-
mise végén, majd közönség-találkozóra 
került sor a közösségi teremben. Itt kelle-
mes meglepetésben volt mindnyájunknak 
része, ugyanis rádiónk műsor-igazgatója, 
Tibor atya és Tarr Gábor technikus kollé-

ÖNKÉNTES-TALÁLKOZÓK JÚNIUSBAN

Ditró

Ratosnya

GödemesterházaDitró - felszeg

Szárhegy

Szent Imre kollégium

Szárhegy

gám váratlanul megjelentek. A jelenlevők 
a műsorainkkal kapcsolatos véleményüket 
osztották meg velünk, és rövid beszámo-
lót hallhattak a rádiós munka örömeiről 
és nehézségeiről.

Június 6-án pedig a Szent Imre kollégi-
umba látogattam el, ahol a bentlakó di-
ákokkal beszélgettem a rádióról. Nemrég 
indult onnan egy nevelésről szóló műsor 
Mi lesz ebből a gyermekből? címmel, ami 
nyáron szünetel, de ősztől remélhetőleg 
újraindul majd. További műsorok lehető-
ségéről is beszéltünk, valamint arról, hogy 
hogyan tudnának a fiatalok bekapcsolód-
ni a Mária Rádió életébe. 

Szilágyi László
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bepillantás a musorok mögéPROMÓCIÓ

ÉLETÜNK 
KRISZTUS

A SZENTLÉLEK GYÜMÖLCSEI

A keresztény ember élete, hivatása 
akkor  válik teljessé, ha itt a földi élet-
ben törekszik arra, hogy Istent meg-
ismerje, szeresse és Őt szolgálja em-
bertársain keresztül. Az emberi élet 
és a teremtett világ szépsége, teljessé-
ge, egyedisége Istenre mint minden 
létező forrására és céljára vezethető 

Sokszor azt olvassuk ki a visz-
szajelzések sorai között, hogy hall-
gató-híveink több lelkigondozásra 
vágynak az egyéni és közösségi éle-
tet illetően. Sokszor arra gondolok, 
hogy van olyan rádióhallgató, aki 
rákapcsolódik a rádióhallgatásra és 
vár valamit, mert igénye van. Nyitott 
arra, hogy életét Krisztus beragyog-
ja. És ez nagyszerű! Közeledik, mert 
keres! Közeledik, mert Istenhez akar 
emelkedni! A Szentlélek gyümölcsei 
műsorral az Istent kereső emberhez 
intézem gondolataimat, hogy bátor-
ságot vegyen Jézushoz közeledni, s 
így megismerni Mennyei Atyánkat! 
Sok-sok szépet képes tapasztalni az 
ember Istenben. Isten képére lettünk 
teremtve és szeretnék segíteni a hall-
gatóknak, hogy kezdjék el  szenthá-
romságos dinamikával élni az egysé-

vissza, akiből az élet származik és  akire az 
élet irányul, hiszen Isten minden élet for-
rása. Az élet mindenek előtt belső, befelé 
irányuló működést jelent, mely az embert 
élteti. Hogy ez ember teljes életet élhessen, 

get Istennel és az emberekkel. Kérem Istent, 
adja meg azoknak, akik ezt a rádióműsort 
hallgatják, hogy szentháromságos, közös-
ségi stílusban éljék életüket, életük bő gyü-
mölcsöt teremjen és szép tapasztalatokat 
ajándékozzon! A legnagyobb tanúságtétel, 
amit a világnak Istenről adhatunk, ebben 
áll: a kölcsönös szeretet által lehetővé tenni, 
hogy Istennek ez a jelenléte kinyilvánuljon 
az emberi együttélésben.

Puskás Attila 

tudatosan rá kell figyeljen arra, akitől az 
élet ered! A hit, a vallás ezt az életre való 
teljes  odafigyelést, a benne való teljes meg-
maradást segíti elő. A hit teremti azt a belső 
kapcsolatot, mely az embert közelebb emeli 
teremtőjéhez.

Ebben a műsorban a keresztény élet azon 
aspektusairól szeretnék beszélni, melyek 
segítenek közelebb kerülni Krisztushoz, 
aki az ember számára igazi és teljes életet 
jelent. Most, amikor a világ annyi mindent 
felkínál, a jobb, a teljesebb élet reményé-
ben, és sokan erre a téves szérumra rábó-
lintva csapdába kerülnek és életük zátonyra 
szalad, mennyire fontos lenne, ha életünket 
az élet nagymesterével, Krisztussal igyekez-
nénk megélni és átélni. Merjük Krisztust 
meghívni életünkbe és engedjük, hogy éle-
tünk része legyen! 

Fülöp Zsombor, 
segédlelkész

A Brassó Belvárosi plébánia segéd-
lelkészeként szerkesztem az Életünk 
Krisztus című műsort, mely 2019 jú-
niusában vette kezdetét. 

Örömöt jelent az Egyháznak a Má-
ria Rádió szolgálata, s ez konkrétan 
a hallgató hívek visszajelzéseiben 
tükröződik vissza. 

„Ő tette Szent palástját vállaimra" 
című műsorunkban Karácson Tibor 
atya a hivatások éve kapcsán papokkal 
beszélget elhívásról, küldetésről, min-
dennapokról. A műsor minden hónap 
harmadik csütörtökén este 19:05 órá-
tól, és kéthetente pénteken este 21:25 
órától hallható.

Új műsor indul az erdélyi Mária Rá-
dióban „IGAZ-E, HOGY...” címmel, 
amely az 1994-ben, a Vatikáni Rádi-
óban elhangzott hitvédelmi sorozat 
alapján készült füzeteket mutatja be. 
Tartsanak velünk minden csütörtökön 
este 21:25-től!

ÚJ MŰSORAINK
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HétfO Kedd Szerda
00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 Igaz-e hogy?*
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 Istenérvek*
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/ Ünnepi prédikációk*
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 Szent Antal nagykilenced 
 prédikációi*
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Itt vagyok, hívhatsz!/ 
 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 Református félóra*
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?! 
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 szenvedély- 
 betegségekből
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 Pro Vita Hominis
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 Szent Antal nagykilenced  
 prédikációi*
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 Iránytű
10:45 Kapcsoljuk Rómát - Audiencia
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!
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 Igaz-e hogy?
22:00 Zsolozsma-Kompletórium
22:10 A Szentlélek gyümölcsei
22:40 Zenés összeállítás*/ 
 Válasz a kígyónak
23:15 Az élet játéka
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

Csütörtök



musorszerkezet

◆  A Nagyváradon is hallható műsoridőt sötét háttérrel jelöltük.

◆  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 Istenérvek
11:30 Életünk Krisztus
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!/ 
 Az Úr asztalánál*/ 
 Az öt nagy világvallás 
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 Itt vagyok hívhatsz!*/  
 Férfihangok*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet 
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Kiutak a szenvedélybetegségekből*
04:00 Egészséges lelki élet?!* 
04:30 Jézus cselekszik*
05:15 Rózsafüzér
06:00 A Vatikáni Rádió műsora
06:25 Szentek gondolatai
06:30 A Lélek ajándékai*
07:00 Úrangyala
07:05 Református félóra
07:30 Napindító
08:25 Műsorismertető
08:30 Zengő orgonaszó /  
 Századok szent zenéje
09:00 Vasárnapi Örömhír*
09:15 Szülőkkel a szentek nyomában
09:30 A Szentlélek gyümölcsei
10:00 Imaszándékok fogadása
10:30 Rózsafüzér
11:00 Szentmise
12:00 A hét plébániája
12:10 Atyám házában
13:00 Az igazság szabaddá tesz
13:30 Zenés köszöntő
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása

15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Isten megismerése
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
21:30 Íme hitünk szent titka*
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Pro Vita Hominis*
22:40 Iránytű*/  
 Éjszakai virrasztás  
 elmélkedése*
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*/ Ünnepi prédikációk*
10:30 Miatyánk*
11:00 Dalfakasztó/ Zsoltárkönyv*
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
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
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



Főesperesség: Szilágysomlyói esperesi kerület 

Építési év: 1532

Titulus: Nagyboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: november III. vas.

Plébános: Ozsváth József

AZ ELMÚLT KÉT HÓNAPBAN AZ ALÁBBI PLÉBÁNIÁK  
LÁTTÁK VENDÉGÜL A MÁRIA RÁDIÓT: 
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Főesperesség: Gyergyói főesperesi kerület

Építési év: 1891

Titulus: Jézus Szíve

Örökös szentségimádási nap: október 20.

Plébános: Baróti László-Sándor

Főesperesség: Kézdi–orbai főesperesi kerület

Építési év: XV. század

Titulus: Szentlélek

Örökös szentségimádási nap: november 8.

Plébános: T. Pál Ferenc

Főesperesség: Váradi esperesi kerület

Építési év: 1732–1743

Titulus: Szentlélek kiáradása

Örökös szentségimádási nap: január II. vas.

Plébános: Szabó Ervin

Főesperesség: Székelyudvarhelyi 
 főesperesi kerület

Építési év: 1984

Titulus: Jézus Szíve

Örökös szentségimádási nap: március 25.

Plébános: Farkas László

Főesperesség: Székelyudvarhelyi 
 főesperesi kerület

Építési év: 1808–1809

Titulus: Urunk színeváltozása

Örökös szentségimádási nap: március 12.

Plébános: Dániel Ernő–András

Főesperesség: Szatmári esperesi kerület

Építési év: 1908–1909

Titulus: Jézus Szíve

Örökös szentségimádási nap: -

Plébános: Orbán Mihály

Főesperesség: Alcsíki főesperesi kerület

Építési év: 1938–1942

Titulus: Krisztus Király

Örökös szentségimádási nap: május 9.

Plébános: Vass Zoltán–István

Hálás köszönet a plébános atyáknak és egyházközségeiknek!

GYEREKSAROK

NAGYVÁRAD – Olaszi KÉZDISZENTLÉLEK

SZENTKERESZTBÁNYA SZATMÁRNÉMETI – Kálvária

GYERGYÓDITRÓ SZILÁGYSOMLYÓ

NYIKÓMALOMFALVA
NAGYKÁSZON
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GYEREKSAROK

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

Az Úr áldása legyen minden vakációs tevékenységeteken és a tanévkezdésen, de addig is íme néhány feladat:

Párosítsátok a képeket 
a megnevezésekkel!

Színezzétek ki!

Vízkereszt • Halottak napja • Karácsony • Virágvasárnap • Nagycsütörtök • Szent István – első vértanú • Urunk bemutatása •  
Úrnapja • Munkás Szent József • Szent Péter és Pál • Mindenszentek • Sarlós Boldogasszony • Szűz Mária – Isten anyja •  
Nagycsütörtök • Pünkösd • Krisztus Király • Húsvét • Nagypéntek • Kánai mennyegző.

KVÍZ

EGYHÁZI  

ÜNNEPEK

1. Kinek a felesége vált sóbál-
vánnyá, amikor hátranézett?
A. Ábrahám
B. Lót 
C. Potifár 
D. Noé 

2. Melyik bibliai uralkodó 
kapta a "bölcs" jelzőt?
A. Salamon 
B. Dávid 
C. Saul 
D. Heródes 

3. Hová küldte az Úr Jónást, 
hogy prédikáljon?
A. Ninivébe 
B. Szodomába 
C. Jerikóba 
D. Kánaánba 

4. Hány évig kellett vándorolnia 
a népnek a pusztában ?
A. 30 
B. 40 
C. 20 
D. 50 

5. Melyik város falai omlottak le 
a 7. napon?
A. Jeruzsálem 
B. Jerikó 
C. Jébusz 
D. Ur 

6. Melyik tengeren kelt át csodás 
módon Izrael népe?
A. Földközi- (Nagy-) tenger 
B. Vörös- (Nádas-) tenger 
C. Égei-tenger 
D. Fekete-tenger

KARIKÁZZÁTOK BE 

A HELYES  

VÁLASZT!



önkéntesek
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LELKI TÁPLÁLÉK

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA

Összeállította: Dallos Ágnes

Az égen nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona. (Jel 12, 1)

Áldott légy, szent kereszt, mert egyedül te voltál méltó hordozni Urunkat, az ég Királyát, alleluja.

Augusztus 22-én a Boldogságos Szűz 
Mária királynői méltóságát ünnepli 
az Egyház. Ünnepét 1954-ben rendel-
te      el XII. Piusz pápa, a mennybevé-
tel dogmája kihirdetésének negyedik 
évfordulóján. 

Az ünnep kiegészíti és folytatja a Nagy-
boldogasszony körüli gondolatokat. A 
Szűzanyának a dicsőségben is egyesülnie 
kellett azzal, akivel olyan szorosan össze-
kapcsolódott földi életében, akihez any-
nyira hasonlóvá vált, hogy lelkét átverte 
a kínszenvedés fájdalma, és aki hallotta, 
hogy Fia felajánlja lelkét az Atyának. A 
liturgia ezért Királynőként ünnepli azt, 
aki Fia, a Király mellett áll. A Szűzanyát 
az egyház bizalommal hívja segítségül, 
és arra buzdítja a keresztényeket, könyö-
rögjenek Hozzá, aki „fölmagasztalva a 

NAPI ZSOLOZSMA
Szent kereszt fája, egész világ téged áld, benned remé-
lünk, te vagy igaz örömünk; győzelmi zászlónk, szaba-
dulás nagy jele, életadó fa, rajtad termett életünk. Tiszte-
lünk téged, élet fája, szent kereszt, föld édes dísze, rajtad 
váltott meg Urunk: mindig dicsérünk, rólad mindig szól 
dalunk, fán lettünk rabbá, s fán szabaddá általad. Fiad 
keresztjén áldjuk, Atyánk, szent neved, és dicsőítjük a 
Szentlelket is veled; örvendjetek most, égi szentek, an-
gyalok, áldjon ma minden, dicsőséges szent kereszt! 

Ámen.

KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te azt akartad, hogy egyszü-
lött Fiad a kereszten váltsa meg az em-
beriséget. Add, hogy mi, akik megis-
mertük szeretetének titkát itt a földön, 
elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Ámen.

KERESZT
Uram, a minap azt kérdeztem valakitől itt a héregi templomban, hogy hogy van. Azt válaszolta: „Aki 
ide, az Isten házába el tud jönni, és itt énekelni tud, az jól van.” Add Uram, hogy ha már nem tudunk 
eljönni ide, a Te házadba, mert gyöngék vagyunk, mert öregek vagyunk, vagy mert húz a betegágy, 
akkor is jól legyünk. Add úgy élnünk, hogy az otthonunk templom legyen, hogy a kórházi kórterem 
templom legyen, hogy az idősek otthonának szobája, folyosója, konyhája templom legyen! Add, hogy 
ne érezzük nyűgnek a keresztet, amit Te adtál nekünk. Uram! Mert a kereszt nem büntetés. A kereszt: 
feladat. A kereszt: életünk értelme. Születésünkkor kapjuk, s a veled való találkozáskor tehetjük csak 
le. Add, hogy akkor is majd mondhassuk: „Aki ide, hozzád, haza tudott érkezni, az jól van. Köszö-
nöm, Uram, a keresztemet.” Forrás: Döbrentey Ildikó: Beszélgetek az Úrral - 21. századi imák c. kötetéből

mennyben az összes szentek és angyalok 
fölé, szószólónk Fiánál a mindenszentek 
közösségében, hogy a világ népei egyet-
értésben és békességgel gyűljenek össze 
Isten egyetlen népében a szent és osztha-
tatlan Háromság dicsőségére”. (LG 69).

„Illő volt, hogy Fia érdemei folytán 
előbb itt a földön dicsőség övezze a Szűza-
nyát, utána pedig megkapja dicsőséges 
helyét a mennyben is. Illő volt, hogy itt 
a földön dicső legyen, hogy azután be-
jusson a mennyei teljes boldogságba. Illő 
volt, hogy miként itt a földön az erények 
legmagasabb fokára felemelte Őt a Szent-
lélek, ugyanúgy a legnagyobb mennyei 
dicsőségbe is bevigye.” 

(Szent Amadeus püspök szentbeszédéből)

Istenünk, te anyánkká és királynőnkké 
tetted Fiad édesanyját. Tekints hathatós 
közbenjárására, és engedd, hogy meny-
nyei országodban elnyerjük a gyermeke-
idnek megígért dicsőséget. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,                                                              
Isten mindörökkön-örökké.

Ámen.
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Lőrincz Erika vagyok. Isten 
akaratából 1982. december 5-én 
születtem Székelyudvarhelyen. 
Gyerekkoromat és fiatal éveimet 
itt töltöttem. A Dr. Palló Imre 

Művészeti Szakközépiskolában 
érettségiztem. Ezután a Károli Gás-

pár Református Egyetem Kántor-Taní-
tóképző szakán tanultam.

2005-ben férjhez mentem. Azóta Korondon élek. A 
Jóisten öt gyerekkel ajándékozta meg házasságunkat. Így 
lehetőséget kaptunk, hogy örömteli, vidám, hangos napo-
kat élhessünk. Istennel való kapcsolatom már gyerekko-
romban elkezdődött. Rendszeres templomba járó kislány 
voltam. Isten nem maradt ki az életemből fiatal, tinédzser 
éveimben sem. Minél jobban figyeltem Istenre és minél 
jobban engedtem, átadtam az életem vezetését Neki, an-
nál inkább éreztem, hogy a helyemen vagyok, hogy a ne-
kem szánt feladatot, munkát végzem. Jó pár éve szívemből 
érzem, hogy az a feladatom, hogy szolgáljam Őt úgy, hogy 
férjem, gyermekeink és embertársaim segítségére legyek. 

Egy éve kért fel egy falumbeli önkéntes, akire mindig 
is felnéztem hite és szorgalma miatt, Balázs Ferenc, hogy 
vállaljam el a falu egyik részén a Mária Rádiós újságok 
kihordását és az adományok begyűjtését. Lelkesen vég-
zem ezt a feladatot. Minden alkalommal kapok valamit, 
ami épít, amiből tanulhatok. Családommal együtt sokat 
hallgatjuk a Mária Rádiót és imádkozom a rádió minden 
egyes munkatársáért.

Isten áldását, oltalmát kérem a rádió nagy családjára és 
kitartóan imádkozom, hogy egyre több házaspár megért-
se, hogy gyerekeink nevelése nagyon is a mi feladatunk. 
Meg kell értsük, hogy gyerekeink hitbeli növekedéséért 
felelősek vagyunk és jó példával kell járnunk előttük. Is-
ten áldjon mindenkit!A nevem Nagy Emil, Marosvásárhelyen 

születtem 1999. július 27-én, Szovátán 
nevelkedtem. Tanulmányaimat Szová-
tán kezdtem az S. Illyés Lajos Általános 
Iskolában, a középiskolát pedig Gyula-

fehérváron, a Gróf Majláth Gusztáv Ká-
roly Római Katolikus Teológiai Líceumban 

végeztem. Már kiskoromban éreztem a Jóisten 
hívását. A középiskolai éveim alatt még jobban körvonalazódott 
bennem a vágy a papi hivatás iránt. Végül elfogadtam Isten hí-
vását és sikeres érettségi után felvételt kértem a gyulafehérvári 
Megtestesült Bölcsességről nevezett Római Katolikus Szeminári-
umba. Kilencedikes korom óta járok a Mária Rádióba örvendetes 
rózsafüzért imádkozni. Az első félév elején a gyulafehérvári stú-
dió vezetője felajánlotta, hogy technikus legyek. Ezt a lehetőséget 
elfogadva kerültem be a Mária Rádió önkéntesei közé. Vasárna-
ponként a zenés köszöntő című műsorban vagyok technikus, és 
segítek a zsolozsma közvetítésében a szeminárium kápolnájából. 
Nagyon örvendek és boldog vagyok, hogy a rádió csapatához tar-
tozhatok.

Béres Enikő vagyok, 1968. december 18-
án születtem Sárközújlakon. A sárközújlaki 
egyházközségben kereszteltek görög-kato-
likus szertartás szerint. Tanulmányaimat 
szülőfalumban kezdtem, majd varrónői 

szakot végeztem Szatmárnémetiben, és itt 
kezdtem el dolgozni varrónőként. Gyermek-

korom óta gyakorlom a keresztény életet. Már a 
nagymamámmal megszoktam a templomba járást. Emlékszem a 
májusi ájtatosságokra, ahová nagyon szívesen elkísértem nagyma-
mát. Isten gondviselő oltalmát mindennap érzem. 1987-ben házas-
ságot kötöttem Szatmárnémetiben. A Jóisten három fiúgyermekkel 
áldott meg minket. Igyekeztem gyermekeimet is a vallásos életre 
nevelni. Nekik is fontos a vasárnapi szentmisén való részvétel. Már 
külföldön dolgoznak, és volt rá eset, hogy Isten gondviselő oltalmá-
ról számoltak be. Már öt és fél éve özvegységben élek. 

A Mária Rádiót  2011 óta kezdtük el hallgatni, amire véletlenül 
találtunk rá és azóta a mindennapi életünk része lett, még a férjem is 
sokat tanult belőle, a munkahelyemen és otthon is sokat hallgatom. 
A húgomnak is sokat segített a depresszióból való kigyógyulásban. 
2018 óta aktívan is részt veszek a rádió életében önkéntesként és 
irodaszolgálatot is vállaltam. Sok ismerőst meggyőztem arról, hogy 
milyen sokat is adhat a Mária Rádió és azóta sok pozitív visszajel-
zést kapok. A Keresztelő Szent János templom imacsoportjával ró-
zsafüzért is szoktunk mondani, melyet nagyon szívesen vállaltunk 
el és ők is nagyon hálásak a rádióért, mert egyedül élnek és a rádió 
hallgatása felvidítja őket. Amióta hallgatom a Mária Rádiót, sokat 
változott az életről való felfogásom, hiszen nagyon sokat tanultam 
azokból az értékes műsorokból, melyek nap mint nap elhangzanak 
és a sok szép keresztény dal mindig feltölt. Imádkozom a Mária 
Rádió fennmaradásáért, hogy még nagyon sokáig vigaszt nyújtson 
az emberek életében.

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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