
A SZERETET KALANDOS

X. évf., 2016/6XIII. évfolyam, 2019/6

z élet küzdelmes, de értelmes út-
nak tűnik az emberek számára. 

Az álmok, tervek megvalósítása 
sokszor kemény akadályokba ütközik, 
küzdelmes harcok árán lehetséges csak. 
Ráadásul nem is biztos, hogy az lesz az 
igazi út, ami lentről még annak látszott. 
Lehet, hogy nem is sikerül minden csúcs-
ra feljutni, ami lentről meghódíthatónak 
látszott. Nem szabad azonban feladni, 
őrültség lenne lemondani az életünk 
szépségéről, értelmességéről szőtt álmok-
ról. Hiszen hány és hány olyan tapaszta-
latunk van, hogy idős emberek örömmel 
és megelégedettséggel tekintenek vissza 
életük küzdelmes éveire, a munkájuk 
gyümölcseire, a családjuk szépen bonta-
kozó mindennapjaira. Visszafelé nézve 
ismét megszépül sok minden. Igen ám, 
de addig hogy lehet kibírni, amikor a 
küzdelmek, a nehézségek kellős közepén 
vagyunk, és minden annyira értelmetlen-
nek látszik? Úgy, hogy hiszünk abban, 
amit nekünk a szentírás tanít: hogy az 
idő már beteljesült. Az időt megszen-
telte, minden percét értelmessé tette az 
idők teljességében közénk születő Krisz-
tus. Az emberiség történelme, benne az 
én személyes történetem is már felért a 
csúcspontjára, már elérte legnagyobb és 
visszavonhatatlan eredményét, igazi cél-
ját. Jézus a megváltás szent művét betelje-
sítve valamennyiünk számára kiérdemelte 
az örök boldogságot. Ha pedig itt a földi 
élet útján meg is kell élnünk számos ne-
héz harcot, sikertelenséget, elgyengülést 
és sötétséget, akkor is tudhatjuk, hogy 
nem vagyunk egyedül küzdelmeinkben. 
Isten útitársul szegődik mellénk emberré 
lett szent Fiában, akinek neve JÉZUS, 
vagyis az, hogy „Isten megszabadít”. 
Ezt a nevet adta neki az angyal, maga az 
Atya, s ezt a nevet adják neki Mária és 
József is. Bízzunk hát életünk egész ideje 
folyamán ebben az isteni útitársban, aki 
meg tud szabadítani minket minden nyo-
morúságunkból és aki már beteljesítette, 

A

csúcsára vezette a mi személyes sorsunkat 
is! Továbbá  a mindenki iránt tanúsított 
áldozatos, megbocsátó szeretet, az önfel-
áldozó szolgálat elfeledtet velünk minden 
nehézséget, küzdelmet. Jézus ezekben 
látta a földi lét értelmét, a „szűk utat”, 
amely az igaz életre visz. Ha el akarunk 
jutni oda, ahol Ő otthont készít nekünk, 
mi is ezeket a dolgokat kell fontosnak 
tartanunk, ezekre kell időt szánnunk: 
imádságra, az Istennel való kapcsolat 
ápolására, élethivatásunk megtalálására, 
az arra való felkészülésre és annak hűsé-
ges teljesítésére a szürke hétköznapokban, 
valamint a mellénk társul adott emberek 
szerető szolgálatára. Ha ezekre az érté-
kekre szánunk időt, életünk napról nap-
ra a beteljesülés felé halad.  A karácsony, 
helyesebben a közénk jött Isten megisme-
rése, a Benne való hit és az Ő követése 
visszaadja mindennek az eredeti értelmét, 
megmutatja mindennek az eredeti helyét. 
Az embert a termelés és a fogyasztás rab-

jából újra Isten gyermekévé teszi. Újra a 
béke lesz fontosabb az erőszaknál, a szere-
tet erősebb a gyűlöletnél, a megbocsátás 
a bosszúállásnál. Értéktelennek, elszür-
kültnek, sokszor végletesen elbukottnak 
vélt életünk ismét értékesebb lesz a saját 
szemünkben és talán mások szemében is. 
Új erőt, új reményt kapunk, hogy higy-
gyünk a jóban, hogy tovább folytassuk a 
küzdelmet a hétköznapokban. Megtanul-
juk észrevenni a világban és az emberek-
ben a szépet és a jót. Kívánom, hogy az új 
esztendőben ne az üres kirakat-szeretet és 
ne a feltételes szeretet, hanem az emberi 
természetünkön túlmutató, kalandos sze-
retet és békesség működjön bennünk! 

Áldott, békés, meghitt karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánok 

minden hallgatónak, olvasónak!

Karácson Tibor, műsorigazgató
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AKTUÁLIS

A tömegtájékoztatás egyik jelentős 
eszköze a rádió, amely fontos célt valósít 
meg: társadalmi kommunikációt, közvé-
leményalakítást, népművelést. A közlés 
építi a közösséget, a kommuniót, ezzel 
együtt elmélyíti az emberek egységét és 
testvériségét. A Mária Rádió adásaival 
igazán az emberi közösségeket szolgálja, 
hogy egyre több házba és szívbe eljusson 
Isten üzenete. 

Jeles nap volt 2006. március 25-e, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napja, amikor 
ünnepélyes keretek között megszólalt az 
Erdélyi Mária Rádió, melyben az imádság 
és szentmise, a katolikus hitoktatás és ta-
núságtételek kerültek középpontba. És tíz 
évvel ezelőtt, 2009-ben beindult a két szé-
kelyföldi stúdió, Udvarhelyen és Csíksom-
lyón, majd kiteljesedett a többi stúdióval. 

Anyanyelvünkön szól, bátorít minden 
nap, segít átvészelni az élet nehézségeit és 
erősíti bennünk a reményt. A Szűzanya 
segítségével vezet Krisztus követésében. 
Figyelme központjában a testben vagy 
lélekben szenvedők, a magányosak és 
idősek, a szegények és mozgáskorlátozot-
tak, nem utolsó sorban a magányos uta-
zók állnak. A Mária Rádió valóban egy 
fénysugár a lelkeknek. Hullámai bejárják 
a világot, hirdetik az evangéliumot és Is-
tenhez vezetik a lelkeket.

Tíz évvel ezelőtt csatlakoztam az ön-
kéntesek sorába. Kezdetben katekézist 
tartottam, majd A lelkiatya válaszol csü-
törtök esti műsorban veszek részt. Lelki 
fejlődésemhez hozzájárult, segít. A hall-
gatóság hangosan bemondott vagy elekt-
ronikusan feltett kérdései révén a min-
dennapok problémáit jól érzékelem. Itt 
a műsort a hallgatókkal együtt készítjük, 
együtt tanulunk és épülünk. 

Egyházunk a tömegtájékoztatásról 
kifejezetten a II. Vatikáni zsinaton 
tárgyalt, és az Inter Miri�ca 
dekrétumban szögezte le szempontjait. 
A dokumentum megjelenése alapján 
alakult meg a Tömegkommunikáció 
Pápai Tanácsa. E tanács a zsinat 
elvi határozatait igyekezett a 
mindennapokban megvalósítani, 
mert a média is újszerűen tudja az 
új evangelizációt szolgálni, hogy az 
igazi boldogságot minden ember Jézus 
Krisztusban találja meg. Ma az emberek 
nagyrésze a médiumok hatása alatt áll. 
Ez lényegesen befolyásolja vallási és 
erkölcsi viselkedésüket, sőt a nevelést is. 

ÉLJEN A  
MÁRIA RÁDIÓ!

Kívánom, hogy a Szent Szűz által a 
Mária Rádióra bízott munkához az elkö-
vetkező évtizedekre is megkapjon min-
den égi segítséget a rádió. És húsvét 7. va-
sárnapján, a média világnapján szervezett 
gyűjtéssel egyházközségeink is járuljanak 
hozzá a rádió működéséhez. Hordozzuk 
szívünkön továbbra is a Mária Rádiót!

Dr. Darvas-Kozma József



Ezelőtt több mint két évvel gondoltunk 
egy nagyot, miszerint a nagyváradi 
antennát átvihetnénk egy jobb helyre, 
pontosabban egy magasabbra, ami 
által megnövekedne a lefedettségünk 
ebben a vételkörzetben. Akkor úgy 
tűnt, egyszerű dolgunk lesz. Társultunk 
másik két rádióval és, gondoltuk, 
együttes erővel egy-kettő kivitelezzük 
a költöztetést. 

A nagyváradi hőerőmű tornya – ami 
már használaton kívül volt – szolgáltat-
ta volna a biztos alapot, így hát rádiónk 

elnőke, Szatmári Ferenc, el is kezdte ösz-
szeállítani a dossziét a szükséges forma-
nyomtatványokkal. Sajnos a feladat bo-
nyolultabbnak és hosszadalmasabbnak 
minősült, mint ahogy mi elterveztük, 
főleg a bürokratikus eljárások miatt. Ren-
geteg papírt, kérvényt, engedélyt kellett 
beszerezni, aminek az utánajárása újabb 
időt és energiát vett igénybe. Sokszor úgy 
tűnt, hogy nem fog sikerülni. Néha már 
már fogytán volt a türelmünk, ám min-
den nehézség közepette, többször is meg-
tapasztaltuk, Isten közbelépett, mellénk 
állt, és bizony akár csodának minősülő 
tapasztalatokkal gazdagodtunk.

Két év kellett ahhoz, hogy a több száz 
lapból álló dosszié teljes legyen, elfogadják 
azt, és engedélyezzék a költözést, na meg 
sok pénz is mindehhez. Istennek hála, el-
érkezett a várva várt pillanat is. Ám az an-
tenna rendszer felszerelése sem volt teljesen 
akadálymentes, hiszen a szükséges közel 
fél tonnás kábeltekercset, az antennákat, 
az őket tartó oszlopokkal együtt 170 m 
magasra kellett felszerelni. Miután az alpi-
nisták megoldották ezt a komoly fejtörést 
okozó problémát, már csak technikusaink 
kellett átvigyék konkrétan a berendezést. 
Istennek hála az időjárás is kedvező volt, 
úgyhogy rövid idő múlva már az új helyről 
sugárzott az antenna.

Számunkra nagy örömöt jelent ez, mi-
vel mostmár nemcsak Nagyváradon és 

szűk környékén, hanem szinte teljes Bihar 
megyében fogható a Mária Rádió a 102.2 
FM frekvencián. Köszönjük a háttérimát, 
mindenkinek a hozzájárulását, segítségét. 
Adja Isten, hogy minél távolabb eljusson 
az Örömhír és ezáltal minél több lélek ta-
láljon rá a szeretet forrására, magára Jézus 
Krisztusra!

Vidican-Lokodi Tünde

AKTUÁLIS HÉTKÖZNAPJAINK
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NAGYOBB LEFEDETTSÉGGEL 
SZÓL AZ ÖRÖMHÍR BIHAR MEGYÉBEN!

Nagy szeretettel és hálával köszönjük 
meg hallgatóinknak, hogy rádiónk mellé 
álltak az október 17–20. között megren-
dezett Mariathon akciónkban, amely ke-
retében a stúdióink felújítására gyűjtöt-
tünk adományokat. Az összesítés szerint 
56.979 lejjel támogattak, de azóta is ér-
kezett még számos adomány erre a célra. 
Öröm volt megtapasztalni, hogy fontos 
Önöknek az Erdélyi Mária Rádió. Szá-
munkra ez azt jelzi, hogy népünk, orszá-
gunk továbbra is szomjazza Isten igéjét 
és örömhírét. Ennek terjesztése a legfőbb 

KÖSZÖNJÜK célunk, hogy ezáltal minél több lelket 
mentsünk meg az Úrnak. Ez a Szent Szűz 
pártfogása alatt tud létrejönni, mi igyek-
szünk jó eszközök és segítőtársak lenni 
ebben. 

Azzal, hogy ezt az ügyet támogatta, 
Ön is a Szűzanya munkatársa lett. Hálás 
szívvel köszönjük mindenkinek a hozzá-
járulását, legyen az ima, szolgálat vagy 
anyagi támogatás. Isten � zesse mindany-
nyiuknak és adja bőséges áldását a Mária 
Rádió nagy családjának minden egyes 
tagjára!



PROMÓCIÓ
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Magazinunk októberi számának 
megjelenése után – ahogy ezt máskor 
is tettük – önkéntes-találkozókat 
tartottunk. Tibor atya Nagykárolyba, 
Szatmárra és Érmihályfalvára 
látogatott el. Jómagam Kolozsváron, 
Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, 
Gyergyószentmiklóson, Nagyváradon, 
Aradon és Temesváron jártam. 
Köszönöm szépen azoknak, akik 
eljöttek a találkozóra. 

Volt, aki csak érdeklődőként érkezett, de 
önkéntesként távozott. Néhányan most vet-
tek részt először önkéntes-találkozón. Gyer-
gyószentmiklóson minden eddigi rekord 
megdőlt, főleg az új ditrói önkénteseknek 
köszönhetően. A temesvári egyházmegye 
területén még csak kialakulóban van az 
önkéntes-hálózat, de szépen fejlődik annak 
ellenére, hogy rádiókészüléken nem lehet 
minket hallgatni. Ezen kívül Zetelakán volt 
egy nagyon jól sikerült közönség-találkozó. 
Kolozsváron a Monostor-negyed mindkét 
templomában, Kárászteleken, Nagyfalu-
ban, Sarmaságon, Selymesilosván, Újszen-
tesen és Temesváron, a belvárosi templom-
ban beszéltem a vasárnapi szentmise végén 
a Mária Rádióról. Ahol már jártam azelőtt, 
örömmel vettem észre, hogy többen hall-
gatnak minket. Ez a technika fejlődésének, 
az okos telefonok terjedésének is köszön-
hető. Lassan az idősebbek is hozzászoknak 
ezekhez az új kütyükhöz, így többen és töb-
bet hallgathatják a Mária Rádiót.

A Mária Rádió életében zajló események, 
aktualitások megbeszélésén kívül a hűtlen 
intézőről szóló példabeszéden elmélked-
tünk. Jézus példabeszédei közül talán ez 
a legnehezebben értelmezhető, de nagyon 
fontos mondanivalója van. Az intéző, mi-
után megtudta, hogy el fogják bocsátani, 
ügyeskedni kezdett – persze gazdája va-
gyonának rovására, hogy lekötelezze ma-
gának ura adósait. A gazda megtudta, és 
legnagyobb meglepetésünkre megdicsérte 
a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Ezu-
tán mondja Jézus a tanítványoknak, hogy 
a világ �ai a maguk módján okosabbak a 
világosság �ainál. Ezzel természetesen nem 
csalásra akar buzdítani minket, hanem kre-
ativitásra és a lehetőségeink jobb felhaszná-
lására az elveszettek megmentése érdekében. 
Ezért mondja, hogy szerezzünk magunk-
nak barátokat a hamis mammonból, hogy 
majd azok befogadjanak minket az örök 

hajlékokba. Vagyis használjuk fel pénzün-
ket, vagyonunkat, időnket és lehetősége-
inket arra, hogy lelkeket mentsünk, mert 
azok, akiknek üdvösségéért mi is tettünk 
valamit, majd az ítélet napján tanúskodni 
fognak mellettünk. Evilági javaink úgyis itt 
maradnak, nem viszünk magunkkal sem-
mit. Ezért hát használjuk fel azokat bölcsen, 
mert lelkeket mentve odaátra fektethetjük 
be azt, amit amúgy nem vihetnénk át. Buz-
gó szívvel építsük Isten országát, mert Isten 
akarata az, hogy minden ember üdvözüljön 
és az igazság ismeretére eljusson. Ebben se-
gítségünkre lehet a Mária Rádió, mely cso-
dálatos eszköz az evangélium hirdetésében. 
Ha ajánljuk másoknak, hogy hallgassák, 
vagy időnkkel, imáinkkal és anyagiakkal 
támogatjuk a rádiót és annak küldetését, a 
lehető legjobb helyre fektetünk be a lelkek 
megmentéséért.

Szilágyi László

LEGYÜNK 
OKOSAK

Kárásztelek

Kolozsvár

SelymesilosvaKolozsvár

Kolozsvár

Nagyfalu

Sarmaság
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bepillantás a musorok mögéPROMÓCIÓ

Portik Mária Erika, gyergyóhodosi (Sa-
lamás község) tanítónő vagyok. Székely- 
udvarhelyen végeztem a tanítóképzőt 
1991–1996 között, később pszichológiát és 
román-angol nyelvet is tanultam egyetemi 
szinten. 

Tanítóként dolgozom 1996 óta, meg-
szakítás nélkül szülőfalumban. Salamás 
szórványtelepülés, ezért a magyar oktatás 
összevont, sőt osztatlan csoportokban és 
osztályokban zajlik. Én egyidőben minden 
elemis szintet tanítok, ami összetett mun-
ka és eléggé nagy kihívás néha, ám pozitív 
hozzáállással, akarattal, céltudatossággal, 
kreatívan és a szülőkkel való jó együttmű-
ködéssel meg lehet oldani minden nevelé-
si és oktatási feladatot ebben a szervezési 
formában is. Nem csupán kisiskolásokat 
tanítottam, hanem óvodás korúaktól �a-
tal felnőtt korúakig foglalkoztam minden 
korcsoportú „gyerekkel” különböző tábo-
rokban. 

Örömemet lelem munkámban, szeretem 
ezt a hivatást, és aláírom – mert megélem 
– azt a mondást, amely szerint „gyerekek 
között meggyógyul a lélek.” Alapvetően 
pozitív beállítottságú vagyok, mindenben 
a szépet és a jót keresem, a szépet és a jót 
támogatom.

Ez a műsor, melynek címe Mitől műkö-
dik jól a nevelés? – egyfajta nevelési tapasz-
talatcsere. Szerintem az ember leghiteleseb-
ben a tapasztalatairól, megélt dolgairól tud 
beszélni. Ebben a műsorban olyan nevelési 
tapasztalatokat beszélünk meg a beszélge-
tőtársaimmal, – akik pedagógusok, szü-
lők, diákok és bárki más, aki részt szeretne 
venni ebben – amelyek sikeresek voltak 
rövid vagy hosszú távon munkánk során, 
beváltak módszereink, ráérzéseink. Rá-
világítunk arra, ami jól működött, jól mű-
ködhet másoknál is. Ilyen formán nevelési 
ötletbörzéket szervezhetünk, egymásnak 
segítőtársai lehetünk a nevelésben, ami egy 
összetett, felelősségteljes, ám ugyanakkor 
gyönyörű és alapvetően hálás feladat.

Úgy gondolom, hogy ily módon gaz-
dagodhatunk, felrázódhatunk, tudatosít-
hatunk olyan dolgokat, amelyeket esetleg 
csak ösztönösen alkalmaztunk, vagy már 
megfeledkeztünk róluk, mindezt a család-

 Nőként  
az egyházi  
szolgálatban
Lassan négy éve annak, hogy a kolozs-
vári Katolikus Egyetemi Lelkészség 
pasztorálasszisztense vagyok. Nem volt 
könnyű idáig eljutni sem nőként, sem 
gyakorló keresztényként. Sok olyan 
beszélgetést tudnék felidézni, melynek 
végkicsengése az volt, hogy a nőknek 
nincs semmiféle keresnivalójuk az 
Egyház falain belül, csakis azon kívül. 
Én nagyon hiszek abban, amit Joseph 
Ratzinger is megfogalmazott: a nők 
szerepe döntő fontosságú. Az Egyház nem 
élhetne nélkülük. 

Ebben az új műsorban olyan nőket 
szeretnék felkutatni és megszólítani, 
akik az Egyház szolgálatára tették rá az 
életüket. Olyanokat, akiknek jelenléte 
Isten arculatának formálódását tükrözi 
az egyházi gyakorlatban is. Helyünk és 
szerepünk van az Egyházban, szükség 
van ránk, kellünk. 

„Köszönet minden nőnek, aki nap 
mint nap igyekszik egy emberségesebb és 
befogadóbb társadalmat építeni.” (Szent 
II. János Pál pápa)

Ferencz Emese

MITŐL MŰKÖDIK A NEVELÉS?

ban, az intézményekben, vagy intézménye-
ken kívül zajló nevelés során.

Azt szeretném, hogy ez egy kis, kellemes 
hangulatú és hasznos műsor legyen, ahol 
megerősítjük azokat a dolgokat, amelyek 
jól működnek a nevelésben. Az egyes mű-
sorok fő témáját a nevelést is érintő naptári 
eseményekhez is kötöm, vagy azokból in-
dulok ki. A műsor felvételről megy, ám a 
hallgatók hozzá is szólhatnak, javaslatokat 
adhatnak, témákat javasolhatnak elekt-
ronikus levelezés útján a tizenharom77@
freemail.hu címen. Isten áldja mindannyi-
unkat! Jó rádiózást kívánok mindenkinek! 

Megjelent a 
Mária Rádió

2020-as
falinaptára
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HétfO Kedd Szerda
00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 Összetartozunk?!*/ Kovász*
01:40 Útravaló
02:00  Hitigazságok szívnek és    

léleknek*/ CSIFF*/ Ő tette szent 
palástját vállaimra*

03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Az igazság szabaddá tesz*
04:00 Dicsérjétek az Urat*
04:30 Kiégés*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai*
06:15 Zsolozsma-reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Adventi gondolatok**/
          Igéző
08:00 Mozaik
08:30  Szt. Mónika nyomában/ 

Gyógyító növények
09:00   Imaszándékok fogadása  

Székelyudvarhelyről
09:15 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával
10:30  Vigasztaló szó/ Az apostolok 

cselekedetei
11:00 Gyógyír/ Életképek a Mária-útról
11:30 Miatyánk
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szerzetes lelkiségek
13:30 A hit kapuja
14:30  Olvassuk a szentírást  

Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45  Imaszándékok fogadása  

Sepsiszentgyörgyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Adventi gondolatok**/ 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 A szeretet útján
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25  Mitől működik a nevelés?/ 

Férfihangok
22:00 Zsolozsma - Kompletórium
22:10 Hallgassuk az örömhírt!
22:40 Emberfaragó*/ Családépítő*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 Járjunk Krisztus útján*
02:30 Szülőkkel a szentek nyomában*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Katedra*/Apja fia*
04:30  Életünk Krisztus*/Mindent Isten 

nagyobb dicsőségére*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Adventi gondolatok**/Igéző
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája
09:00  Imaszándékok fogadása  

Csíksomlyóról
09:15 Rózsafüzér
10:00 Jelenünk és jövőnk
10:55 Állj meg egy szóra*
11:00  Egészséges lelki élet?! / Nőként 

az egyházi szolgálatban
11:30 Íme hitünk szent titka
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Könnyíts a lelkeden
13:30 Középkori gondolkodók
14:00 Fészekmeleg/ A család hangja
14:30  Olvassuk a szentírást  

Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45  Imaszándékok fogadása  

Szatmárnémetiből
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Adventi gondolatok**/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 Jézus cselekszik
22:40  Az apostolok cselekedetei*/ 

Vigasztaló szó*
23:10 Angyalok citeráján*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 A hit kapuja*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Szerzetes lelkiségek*
04:00 A szeretet útján*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Adventi gondolatok**/Igéző
08:00 Erdélyi tudósok a XX. században
08:30  Az Oltáriszentség csodái/ 

Oltáriszentség – a szeretet 
köteléke

09:00  Imaszándékok fogadása 
Sepsiszentgyörgyről

09:15 Rózsafüzér
10:00 Nyitott ész, hívő szív
10:30 Kapcsoljuk Rómát – Audiencia
11:30 Szeretetnyelvek/Boldogság,
          merre vagy? 
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng!
13:30 Krisztus Egyházának története
14:00  Márton Áronról pedagógus 

szemmel/ Medjugorjei fesztivál
14:30  Olvassuk a szentírást  

Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45  Imaszándékok fogadása 

Nagyváradról
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Adventi gondolatok**/Igéző*
15:20 Zenés köszöntő
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája*
19:00 Úrangyala
19:05 Imatarsoly
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00  Szentségimádás a Szt. József 

plébániatemplomból
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25  Meghallgatlak!/Én is 

megöregedtem
22:00 Zsolozsma – Kompletórium
22:10 A család hangja*/ Fészekmeleg*
22:40 Jelenünk és jövőnk*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 Szeretetláng
02:30  Ferences félóra*/ 

Ferences mozaik*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Jézus cselekszik*
04:00  Az Oltáriszentség csodái* 

Oltáriszentség – a szeretet 
köteléke*

04:30 Mária iskolájában*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Adventi gondolatok**/Igéző
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája*
09:00  Imaszándékok fogadása 

Nagyváradról
09:15 Rózsafüzér
10:00  A Szentlélek gyümölcsei/ 

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 Adventi gondolatok**/ Igéző*
15:20 Zenés köszöntő
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Hallgassuk az örömhírt!*
18:30 Élő vízforrás/ Lélekápolás
19:00 Úrangyala
19:05  Vendégünk volt.../  

Zarándok-úton/ Ő tette szent 
palástját vállaimra/ Segítség – 
gyászolok!

19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 A lelkiatya válaszol
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Összetartozunk?!/Kovász
22:00 Zsolozsma-Kompletórium
22:10  Igaz-e hogy?/ A Szentlélek 

gyümölcsei
22:40 Válasz a kígyónak*
23:25 Az élet játéka
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

Csütörtök



musorszerkezet

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

◆  A *-gal jelölt műsorok ismétlések, a **-gal jelölt műsorok csak 
az adventi időszakban hallhatóak.

◆  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 Adventi gondolatok**/Igéző
08:00 Napra-forgó
08:30 Mária iskolájában
09:00  Imaszándékok fogadása 

Kolozsvárról
09:15 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával 
10:30 Szövetség az életért
11:00 Kiégés
11:30  Életünk Krisztus/Mindent Isten 

nagyobb dicsőségére
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng
13:30 Vasárnap-ajánló
14:00 Angyalok citeráján
14:30  Olvassuk a szentírást  

Tibor atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45  Imaszándékok fogadása  

Székelyudvarhelyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Adventi gondolatok**/Igéző*
15:20  Zenés köszöntő/Jézus Szíve 

engesztelés
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
18:50 A hét plébániája
19:00 Úrangyala
19:05 Dicsérjétek az Urat!
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Református félóra
20:30 Járjunk Krisztus útján
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25  CSIFF/ Ő tette szent palástját 

vállaimra/ Hitigazságok szívnek 
és léleknek

22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10  Virrasztás az Úrral!/  

Szeretetnyelvek*/ 
          Boldogság, hol vagy?* 
22:40 Zsoltárkönyv
23:10 Könnyíts a lelkeden*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:50 Rózsafüzér*
01:00  Szentségimádás a Szt. József 

plébániatemplomból*
02:00  Nevelési konfliktusok*/  

Férfihangok*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet 
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Kiutak a szenvedélybetegségekből*
04:00  Egészséges lelki élet?!*/  

A nők szerepe az egyházban* 
04:30 Íme hitünk szent titka*
05:15 Rózsafüzér
06:00 A Vatikáni Rádió műsora
06:25 Szentek gondolatai
06:30 A Lélek ajándékai*
07:00 Úrangyala
07:05 Református félóra
07:30 Lélekhangoló/Napindító
08:25 Adventi gondolatok**
08:30  Zengő orgonaszó /  

Századok szent zenéje
09:00 Vasárnapi Örömhír*
09:15 Szülőkkel a szentek nyomában
09:30 Nyitott ész, hívő szív*
10:00 Imaszándékok fogadása
10:30 Rózsafüzér
11:00 Szentmise
12:00 A hét plébániája
12:10 Atyám házában
13:00 Az igazság szabaddá tesz
13:30 Adventi gondolatok**
13:35 Zenés köszöntő
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása

15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:20 Gyógyító lelkigyakorlat
16:00  Gyöngyszemek*/  

Márton Áronról pedagógus 
szemmel*

16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér 
17:55  Állj meg egy szóra - lelki 

olvasmány
18:00 Szentmise
19:00 Úrangyala
19:05 Meseház
19:30 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 Családépítő / Emberfaragó
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Iránytű
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Pro Vita Hominis*
22:40  A szeretetből fakadó  

szenvedés megtisztít*/  
Fogadj el így*

23:40 A Vatikáni Rádió műsora

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 Szeretetláng*
02:30  Gyógyító növények*/ 

Szent Mónika nyomában*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30  Vendégünk volt...*/  

Zarándok-úton*/  
Szabadulás a függőségektől

04:00 Kapcsoljuk Rómát - Audiencia*
04:55 Szentek gondolatai
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Élő vízforrás/Lélekápolás*
06:30 Napra-forgó*
07:00 Napindító 
07:55 Adventi gondolatok**
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája
09:00 Imaszándékok fogadása
09:15 Rózsafüzér
10:00  Gyógyír*/ Életképek  

a Mária-útról*
10:30 Miatyánk*
11:00  Dalfakasztó/ Táncokból szőtt 

történelemóra 
11:30 Szövetség az életért*
12:00 Pápai Angelus
12:10 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Asztalt terítünk*
13:30 Adventi gondolatok**
13:35 Zenés köszöntő
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Vasárnapi Örömhír
15:30  A szeretetből fakadó szenvedés 

megtisztít / Fogadj el így
16:00  Ferences félóra/ Ferences 

mozaik
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00  Az öregkor bölcsessége*/ 

Nőként az egyházi szolgálatban*
18:30 Jézus él – tanúságtételek*
19:00 Úrangyala
19:05 Válasz a kígyónak
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00  Katedra/Apja fia/ Éjszakai 

virrasztás elmélkedése*
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:30 Házunk táján* / A mi rádiónk
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Concerto*
23:00 Vasárnap-ajánló*
23:10 Medjugorjei fesztivál*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora
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gyereksarok

Az elmúlt két hónapban az alábbi plébániák látták vendégül a Mária Rádiót: 

MÁRÉFALVA
Főesperesség:  Székelyudvarhelyi főesperesi 

kerület

Építési év: 1763–1772
Titulus: Szent Imre

Örökös szentségimádási nap: Március 21.

Plébános: Sebestyén Ágoston

ÚJSZENTES
Főesperesség: Temesi főesperesi kerület

Építési év: 1972–79
Titulus: Rózsafüzér Királynője

Örökös szentségimádási nap: –

Plébános: Máté Lajos

ILLYEFALVA
Főesperesség:  Sepsi-barcasági főesperesi 

kerület

Építési év: 1867–1868
Titulus: Fájdalmas Szűzanya

Örökös szentségimádási nap: Április 3.

Plébános: Sánta Pál

NAGYENYED
Főesperesség:  Gyulafehérvári főesperesi 

kerület

Építési év: 1745–1757
Titulus: Árpád-házi Szent Erzsébet

Örökös szentségimádási nap: Február 2.

Plébános: Szabó Dénes

SZÉKELYUDVARHELY

Főesperesség:  Székelyudvarhelyi főesperesi 

kerület

Építési év: 1997–2001
Titulus: Lisieux-i Kis Szent Teréz

Örökös szentségimádási nap:  Március 6.

Plébános: Tamás Barna

SZAMOSDARA
Főesperesség: Szatmári esperesi kerület

Építési év: 1769
Titulus: Nagyboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: –

Plébános: Istvánfi  Szilárd

BERECK
Főesperesség: Kézdi-orbai főesperesi kerület

Építési év: 1803–1810
Titulus: Szent Miklós

Örökös szentségimádási nap: November 12.

Plébános: Csomós László

CSÍKSZENTMÁRTON
Főesperesség: Alcsíki főesperesi kerület 

Építési év: 1749
Titulus: Szent Márton

Örökös szentségimádási nap: Április 15.

Plébános: Kovács Zsolt

GÖRGÉNYÜVEGCSŰR
Főesperesség: Marosi főesperesi kerület

Építési év: 1879
Titulus: Nepomuki Szent János

Örökös szentségimádási nap: Szeptember 27.

Plébános: Simó Ferenc

Hálás köszönet a  plébános atyáknak és  egyházközségeiknek!



Itt jártunk

MÁRIA RÁD IÓ - FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK! 9

gyereksarok

Amikor elég távol volt, kiáltott, hogy megismerje.
Saul tudta, hogy Dávid megölhette volna, 
és ezért nem üldözte tovább.

1Sám 26,13–25

  „A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást.” 
Róm 12,10

Ha másokat tisztelünk, azzal elismerjük helyüket Isten teremtésében, úgy tekintünk rájuk, ahogyan azt Isten teszi. A tisztelet a keresz-
tény ember fontos vonása.

Amikor úgy fogadok el másokat, ahogyan Isten teremtette  és szereti őket, akkor törekedni fogok arra, hogy tisztességesen, kedvesen 
bánjak velük, mert Isten teremtményeiként tisztelem őket.

Mi tartozik a helyes viselkedéshez? Megtudhatod, ha megfejted az alábbi betűrejtvényt!

 A B C D

1 E Á Ü T

2 K I M J

3 S H D O

4 Z B L A

D1 B2 A3 A4 D1 A1 C4 A1 D1

A következő mondatból eltűnt két magánhangzó. Tudod, hogy melyik az a kettő? Pótold őket!
H_     b_rátságos_k      _      sz_v_id,   r_nd_t    t_r_mt_sz    m_g_d   körül és tiszt_l_ d      _ törvény_k_t,     mind_z_k      m_gmut_tják, 

hogy   tiszt_l_ttudó    v_gy.

A Biblia elbeszéli egy Dávid nevű �atalember történetét, aki nagy tiszteletet tanúsított egy másik fér� iránt, akit Saulnak hívtak. Sault 
Isten választotta ki a zsidó nép első királyává, de Saul nem engedelmeskedett Istennek és rossz király lett belőle. Isten ezért Dávidot válasz-
totta következő királynak. Dávid azonban nem lett azonnal király, hosszú éveket kellett várnia Saul haláláig. Ez idő alatt Saul többször is 
próbálta Dávidot megölni.

Dávidnak egyszer alkalma lett volna, hogy megölje Sault, viszont ő tisztelte Istent 
és Sault, mint az Úr fölkentjét, ezért nem élt vissza a lehetőséggel és nem ölte meg a 
királyt. Dávid nemes tettétől Saul megszégyenült.

Olvassátok el az 1Sám 26,1–12-t, valamint 1Sámuel 26,21–25-t és válaszoljatok 
a következő kérdésekre:

Kinek a szájából hangoztak el a következő mondatok:
„Hadd szögezzem hát a földhöz a lándzsámmal!”
„Bizony ostoba voltam és súlyos hibát követtem el.”
„Ki jön el velem Saul táborába?”
„Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére!”
„Az Úr mindenkinek meg�zet a maga igazsága és hűsége szerint.”
„Bármibe fogsz, véghez fogod vinni.”

                Forrás: Fran Armour: Építs megbízható alapra

Elhatározom, hogy tisztelettudóan viselkedem.

 NÉV                                           DÁTUM

Színezzétek ki!

Összeállította: Farkas Szilvia
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„Advent, Adventus Domini, az Úr jövetelének ideje. Az egyházi 
évnek ez a szakasza, amelyet így nevezünk, a Krisztus jelenlétét 
megelőző időket, a szabadulás és megváltás után vágyakozó 
emberiségnek nagy erőfeszítéseit, szörnyű tévelygéseinek és eget 
ostromló önmarcangolásának az idejét jelenti és jelképezi.”

(Márton Áron: Karácsony)

Harmatozzatok, égi magasok! 
Téged vár epedve a halandók lelke. 
Jöjj el, édes Üdvözítő! 

Mert az emberek ott tévelygenek, 
Hol Te égi fényed útján nem vezérled 
Őket, édes Üdvözítőnk! 

Áldás, dicséret és hála néked: 
Mert fényes világunk s legfőbb boldogságunk 
Te vagy, édes Üdvözítőnk!

Advent idején

Sötét az éj és sötét a nappal,
A szürke égből hideg köd szitál,
Fázik a testünk és fázik most a lélek,
Mint nyárról itt maradt virágunk,
Ölelő fényre, meleg Napra vár.
Gyújtsunk gyertyát és sok-sok gyertya égjen,
Világítsa be a komor, bús eget,
Gyertyánk fényében lássuk meg a jászolt,
Találjuk meg benne a Kisdedet
Aki fényével beragyogja lelkünk
Örömet hoz nekünk s Szeretet-meleget.

Csendben elnézi talmi kincseinket,
A fagyban reszkető, árva kis virágot,
Megáld mindannyiunkat, nem nézi vétkeinket,
Két karját kitárja, mint majdan a kereszten
S átöleli vele az egész világot…

„S az Ige testé lett…”  (Jn 1,14)                                              
Egy kisgyermek a jászolban kicsiny kezeit kitárja és úgy tűnik, 
mosolya azt akarja mondani, amit majd felnőttként fog később 
mondani: 
„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 
hordoztok – én megkönnyítelek titeket.”  ( Mt 11,28 )

Örökkévalóság

Istenünk, Irgalmas Atyánk!
A karácsony közeledtével fokozódik
bennünk a nyugtalanság, az izgalom. 
Szeretnénk néha lassítani az adventi
napokat, máskor pedig siettetnénk az
ünnep érkezését.
Amikor majd végre elkezdünk ünnepelni,
rögtön szeretnénk megállítani az időt,
hogy az ünnep ne érjen véget,
a karácsony tartson tovább és az a béke,
nyugalom és öröm ne csak néhány napig,
hanem egész éven keresztül tartson.
Istenünk, köszönjük, hogy velünk
vagy földi életünk éveiben, évtizedeiben,
és köszönjük, hogy az örökkévalóságba hívsz minket.
Irgalmad vezessen minket a te Fiadhoz,
a betlehemi Gyermekhez.
******
Urunk, most karácsonykor
kérünk Téged, önmagunkért
és minden keresztény testvérünkért,
minden jóakaratú emberért,
mindazért aki nyugtalan és aki keres.
Adj nekünk szemet, hogy a Gyermekben
fölismerjük Isten mosolyát.
Adj új szívet nekünk, hogy befogadjuk Őt,
hogy megértsük üzenetét.
Végül adj erős, élő lelket,
hogy elkísérhessük az Urat, hogy
nyomába léphessünk mindennap,
az elkövetkező év során,
amely előttünk áll.  Ámen.

(Suenens bíboros imája)

önkéntesek

      ADVENT - KARÁCSONY

Összeállította: Dallos Ágnes
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önkéntesek

A nevem Merk Mária, Marikának szólítanak. Sza-
niszlón születtem 1954. augusztus 15-én. Vallásos 
családban nőttem fel, és a Szűzanya segítségét 
tapasztaltam egész életemben. Szatmárnémeti-
ben tanítónőként dolgoztam. Férjemmel 45 éve 

boldog házasságban élünk. Három leányunk szü-
letett, akik ma már férjnél vannak, és hat unokával 

ajándékoztak meg minket. Mint �atal nyugdíjas, hi-
ányzott valami az életemből, ezért amikor lehetőség nyílt rá, eldöntöttem, 
hogy a Szűzanya szolgálatába állok, mint a szatmári Szent Család plébánia 
önkéntese a Mária Rádiónál. Később vállaltam a szatmári stúdióban heti 
egy nap recepciós szolgálatot is. Örömmel bekapcsolódtam az élő adásba is: 
az imaszándékok fogadása, az irgalmasság rózsafüzére és a zenésköszöntő 
műsorába. Próbáltam vigaszt, szeretetet adni minden hallgatónak. Mint 
önkéntes nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a hallgatóktól, akikhez 
eljuttattam az újságot. Jók a műsorok, tanulságosak. Kedvelik a következő 
műsorokat: Az öregkor bölcsessége, tanúságtételek, A szentek élete, szent-
ségimádások, rózsafüzérek, és a legkedveltebbek a szentmisék. Különösen 
a betegek öröme volt nagy, hogy szentmisékbe kapcsolódhatnak be, főleg 
azoké, akik nem tudnak templomba menni.

Sajnos hirtelen egy pár hét alatt engem is levert egy súlyos kór, leukémiás 
lettem. Most többet vagyok a kórházban, mint otthon. Ma én is tapaszta-
lom, milyen nagy kincs számomra az, amit a Mária Rádió nyújt: a szentmi-
sébe való bekapcsolódásom, a rózsafüzérek, lelki tanácsok, stb. 

Ezúton is megköszönöm minden kedves jótevőmnek a sok imát, véra-
dást, gondos testi és lelki ápolást és a sok szeretetet, amit kaptam. Előfor-
dult, hogy könnyes szemmel együtt imádkoztam a Mária Rádióval, mert 
az én gyógyulásomért is kért valaki imát. A sok ima, szeretet és kegyelem, 
amit kaptam, segített visszajönni a halál torkából. Az orvosom azt mondta, 
ha nem kezdem el a kemót azonnal, csak egy napom van hátra. 

Hála a sok imának, szentmisének, az atyáknak, a gyógyulás útjára lép-
tem. A Jóisten és a drága Szűzanya áldja meg a Mária Rádiót a nagy csa-
ládjával együtt, hogy továbbra is fényt hozzon még több hallgató életébe.

Simon Csilla vagyok, máréfalvi lakos. 1980. má-
jus 10-én születtem. Feleség és három gyermek 
édesanyja vagyok. A Mária Rádiót az indulásától 
kezdve hallgatom és támogatója is vagyok. A rá-
dió hallgatásával tanultam meg imádkozni, rózsa-

füzért mondani, és nagyon sok kegyelemben, lelki 
feltöltődésben volt részem. Itt tanultam meg, hogy 

Istentől bármit kérhetünk Jézus nevében. 
Imáim meghallgatásra találása után döntöttem el, hogy a rádió önkéntese 

leszek, és sok támogatót keresek Máréfalván is, ami nagy sikerrel járt.
Most már több mint 100 támogatója van a rádiónak a faluban. A kapott 

lehetőséget kihasználva meg szeretném köszönni a jókedvű adakozóknak az 
adományokat, imákat és támogatást. A mi lakásunkban éjjel-nappal megy 
a rádió, igazi fénysugár a lelkemnek, táplál, épít, nevel a sok adás és nagyon 
sok kegyelmet kapok általa.

Továbbra is törekedni fogok, hogy ami tőlem telik, abban tudjak segíte-
ni. Isten áldását kérem a Mária Rádió minden dolgozójára, önkéntesére és 
támogatójára, hogy továbbra is Fénysugár legyen a lelkünknek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Deszke Piroska vagyok, Nyúj-
tódon születtem, lakom és 
óvodapedagógusként dolgozom.

Vallásos családban nevelked-
tem, így a Jóisten szeretete, a 

Szűzanya tisztelete egyértelmű a 
számomra. 

Élénken él emlékeimben az a nyári va-
káció, amit kisgyerekként anyai nagybátyámnál, a néhai 
Ft. Tóth András plébánosnál töltöttem a csobotfalvi plé-
bánián unokatestvéreimmel. Csodálatos napok voltak. 
Naponta akár kétszer is elsétáltunk, néha a „nőstény 
kecske–bakkecske” ritmusára elugráltunk vagy versenyt 
futottunk a poros úton a kegytemplomig. Mindennapos 
látogatója voltam a Szűzanyának, akit egy gyönyörű ki-
rálykisasszonynak képzeltem, aki egy mesebeli csodapa-
lotában lakik. Talán akkor és ott indult el egy különleges 
kapcsolat köztünk.

Azóta eltelt egy jó pár év. Lassan 30 éve, hogy házasság-
ban élek, két lányom van.

Az erdélyi Mária Rádióval nagyobb lányom révén ke-
rültem közvetlen kapcsolatba, aki kolozsvári egyetemi 
évei alatt rendszeres segítője, önkéntese volt a kolozsvá-
ri stúdiónak. Aztán én is a Szűzanya hivatalos munka-
társává váltam. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy e 
nagy-nagy család tagja lehetek és ily módon segíthetek 
egy olyan rádiónak, ami fényt, színt visz azok lelkébe, 
akik hallgatják. De ugyanúgy fényt hoz az én életembe 
is. Sean Covey amerikai író és motivációs előadó szavai 
jutnak eszembe: „Az adakozás nem csupán másoknak ad 
életet, de neked is.” Buzdítok mindenkit, hogy próbálja ki 
és ezáltal nemcsak az erdélyi Mária Rádiót segíti, hanem 
önmagát is.

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 dolgoz-
zunk Isten országáért. Mindannyian adottságaik, talentuma-
ik és életük bemutatásával, önkéntes szolgálatukkal valójában 
arról tettek tanúságot, hogy Krisztus él.

Hálás szívvel köszönjük, hogy ebben az évben is, fáradtsá-
got nem ismerve, a Szűzanya rádiójának kezei és lábai voltak. 
Köszönünk minden szentmise közvetítést, minden újság kéz-
besítést, az adományok begyűjtését és elküldését, a kapcso-
lattartást, 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 
�zesse mindannyiuk önzetlen munkáját, szeretetét!!! 

Ha bárki úgy gondolja, hogy szívesen lenne része e lelkes 
„csapatnak”, szívesen áldoz idejéből a rádió szolgálatáért, vár-
juk jelentkezését különböző stúdióinknál, akár személyesen 
vagy telefonon keresztül. Bár sokan vagyunk, de nem elegen. 
Csatlakozzon Ön is!
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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 fix 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. Címlapfotó: internet. Tördelte: IPG

Nyomtatta: Infopress Group Rt., Székelyudvarhely

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

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: Asocia�ia 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
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