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SZOMJAZZUNK ISTENRE

C

sodálatos az Isten. Égi és földi boldogságot akar az embernek, neked, nekünk. És milyen könnyen megsemmisülnek
értékeink, odavesznek kincseink. Csak egy pillanat, egy felelőtlen perc, csak egy kis alkudozás a kísértővel, s máris sirathatjuk kincseinket. Isten számára nem közömbös az életed. Keres téged. Megváltót küld, hogy ne a halál győzzön, hanem az
élet. Istennek nem adhatunk annyit, hogy sokkal többet ne kapnánk vissza. Lemondunk a kenyérről, égi kenyeret ad. Lemondunk
a hatalomról, a gőgről, Isten gyermekeivé tesz bennünket. Elhagyjuk a bűnös utat, az életszentség útjára állít minket. Isten nem a
halált akarja, hanem az életet. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen (Jn 10,10). Sajnos a kísértés is bőségben van,
s még szomorúbb: bőségben vannak bűneink is. Káros örökségünk a bűn. Mint árnyék követi az életünket. Sokszor az az érzésünk,
hogy egészen beborít minket. Isten nem kevés lemondást kíván követőitől. A keresztségben meg kell halnunk a bűnnek, hogy ezáltal új életet nyerjünk Jézus Krisztusban. Meg tudod-e hozni ezt az áldozatot? Csodálatos változást eredményezhet életünkben, ha
hallgatunk Jézusra, az Atya Fiára, s ha egyesülünk vele áldozatában. Kárhozat várna ránk, de Jézus engedelmessége megigazulttá
tesz bennünket. Jézus a legszentebb példája annak, hogy a kísértést vissza is lehet utasítani, le is lehet győzni. Jézus böjtje, alázata, az
Atya iránti engedelmessége segít bennünket a helyes életvitelben, ha komolyan vesszük az Ő követését. Jézus feltámadása megtörte
a bűn és a halál uralmát. Reményt ad nekünk, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát és részesülhetünk a dicsőséges feltámadásban.
Ezért minden igazi keresztény nemcsak követi Krisztust szenvedésében, hanem a maga részéről teljessé teszi a kereszt áldozatát. Az
apostol szavaival minden hívő elmondhatja: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből
hiányzik.” (Kol 1,24). Ilyen magatartással tárhatjuk a világ felé a szenvedés üdvösségszerző erejét, a krisztusi megváltás jó hírét. A
nagyböjti idő önmegtagadása, a keresztútjárás, a böjt, a bűnbánat és a szeretet gyakorlása igazítsa lépteinket az igazi élet útjára. Jézus
győzelme az ünnepek ünnepe. Ővele járjuk életutunkat. Botladozunk, de felkelünk; csalódunk, de megvigasztalódunk. Súlyos a
keresztünk, mint az övé, de dicsőséges lesz a feltámadásunk, mint az övé.
Karácson Tibor, műsorigazgató

„Uram, Istenem, ébreszd fel bennem az utánad való vágyakozást! Ismersz engem, és én is ismerlek Téged. Segíts engem, hogy keresselek
és megtaláljalak. Istenre szomjazik a lelkem, az élő Isten után vágyakozom, mikor lehet Isten arcát látnom? (Zsolt 42,3).
Ismerjük a fizikai szomjúságot, amikor hiányzik az ivóvíz; ismerjük az élet és a boldogság utáni szenvedélyes vágyat.
De ismeri-e lelkünk az Isten utáni szomjúságot?” (Dietrich Bonhoeffer)

AKTUÁLIS

„BOLDOG

14. SZÜLETÉSNAPOT MÁRIA RÁDIÓ”

M

ustármagból fává nőtt az Erdélyi Mária Rádió. Istennek hála és dicsőség mindezért. Köszönet mindazoknak, akik a kis magot elültették, gondozták és mindvégig kitartottak, az olykor kilátástalánnak tűnő, holnapot nem
látó időkben is. Köszönet, azoknak, akik meghallva Isten hívó
szavát igent mondtak a szolgálatra, meghallva a Szűzanya kérését: „Tegyetek meg mindent, amit mond” - ezek az emberek
munkájuk által szolgálnak Szent Fiának. Köszönetet kell mondanunk a munkatársaknak, akik talán a kezdetektől itt dolgoznak, de azoknak is, akik az évek során velünk voltak, és azoknak
is, akik később csatlakoztak a családhoz. Köszönet a több ezer
önkéntesnek, akik jutalmat nem várva végzik feladataikat. De
hallgatók nélkül mit sem érne a rádió, így köszönet Önnek, Kedves Hallgató, aki kinyitotta szíve ajtaját Isten igéje előtt. Köszönet az adakozóknak, akik fenntartják a rádiót, hogy továbbra is
hallható legyen, fejlődhessen, terjedhessen.
Szeretettel kérjük és hívjuk mindannyiukat, hogy együtt ápoljuk továbbra is ezt a csodát.
Boldog születésnapot!
Majoros Attila

M

int a rádió elnökének felesége és egy éve nemcsak önkéntese, hanem munkatársa is a Mária Rádiónak, kicsit a rádió édesanyjának is érzem magam. Ezelőtt 14
évvel izgultam a születésekor, aztán ringattam a bölcsőjét és most
mikor kamaszkorba ér, kezdek büszke lenni rá, mert önálló és
biztos lábakon áll, képes másokat erősíteni, támogatni és lehet
számítani rá. Ehhez a fejlődéshez kellett minden hallgatónak a
hozzájárulása, minden önkéntesnek az ideje, munkája és minden
adakozónak az adománya. Kívánom, hogy a szeretet és lelkesedés,
ami a Rádiót körülveszi, az összefogás, ami a Mária Rádió családját jellemzi, maradjon meg, hogy minél több ember meríthessen
abból a „fénysugárból” amivel a Jóisten néz ránk a Rádiónk által.
Isten éltessen sokáig, Erdélyi Mária Rádió!
Szatmári Teréz, könyvelőségi munkatárs
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M

ost talán az egyik legfontosabb kérdése az Erdélyi Mária Rádiónak: honnan, hová? A honnan
adott: az a mögöttünk lévő múlt. 14 év. A hová:
a jövő, amelyben új kihívásokkal kell szembenézni mindennap. Másra van szüksége a mai fiatal generációnak. Ők már
olyan munkakörben fognak dolgozni, amik még nem is léteznek. Amikor nem készen kapja a gyerek a tudást, hanem
az információkból neki magának kell létrehoznia, felépítenie
valami újat. Talán nem kell nekik a rádiónk. De a fiatalokból lesznek középkorúak, idősek. Tapasztalattal rendelkezők
lesznek talán hitben is. És ekkor jön a Szűzanya csodája:

a Mária Rádió. Az új kihívás a jövőbe vetett hit, bízni továbbra is az isteni gondviselésben. Bízni és hinni önmagunkban,
munkatársakban, önkénteseinkben, adakozóinkban, hallgatóinkban. Szoros emberi együttműködésünknek köszönhető,
hogy megbíznak bennünk, szeretnek hallgatni bennünket.
Mindennapjainkban felcsendülő műsorszámok is ennek az
együttműködésnek köszönhetőek.
Az alapgondolat marad: honnan, hova. Hogy mi van közte, azt csak mi tudjuk igazán felbecsülni, értékelni. Boldog
születésnapot, Mária Rádió!
Karácson Tibor, műsorigazgató

Farsangi mulatság a Mária Rádióval
Szeretettel meghívjuk kedves önkénteseinket és hallgatóinkat
2020. február 15.-én Máréfalvára, egy farsangi ünneplésre. A
program délután 3 órakor szentmisével kezdődik, majd 4 órától
folytatódik a kultúrotthonban a kosaras (batyus) bállal.
A belépőjegy ára 20 Ron. Részvételi szándékukat a 0744-472178as telefonszámon jelezhetik.
Éljük át együtt a farsang vidám hangulatát.

Rádiónk is csatlakozik a
rendezvény sorozathoz
tematikus műsorokkal,
interjúkkal, tanúságtételekkel.
Erősítsük együtt
házasságunkat, családjainkat.
Tartsanak velünk.
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PROMÓCIÓ

ISTEN ORSZÁGÁT AZ ERŐSZAKOSOK
RAGADJÁK MAGUKHOZ
Nagy esemény volt a rádió életében
a nagyváradi adónk elköltöztetése,
melynek köszönhetően megnőtt
a lefedettségünk. Rögtön ezután
elkezdtem olyan helyeken reklámozni
a Mária Rádiót, ahol eddig a váradi
adó nem tudott elsugározni. Ezt jövőre
is folytatni fogom.

Érkörtvélyes
Élesd

N

ovember 3-án Élesden, Telegden és Feketeerdõn jártam a
szentmise végén. Azelőtt egyik
helyen sem lehetett rádiókészülékkel
hallgatni minket, mégis találtam 3-3
hallgatót mindenütt. Mindhárom helyen
önkéntesnek is jelentkezett valaki. Csodák csodája, hogy Feketeerdőn is megy a
rádió egy hegyoldalak szegélyezte völgyben. Mindenki örömmel fogadta a hírt,
reméljük ezután több hallgatónk lesz
ezeken a helyeken is. Románul is mondtam néhány szót a jelenlevő román, illetve szlovák anyanyelvű testvéreknek is,
ajánlva nekik a megfelelő Mária Rádiót.
November 10-én Érkörtvélyesen jártam az ottani református templomban.
Ide főleg azért mentem el, mert az ottani egyik önkéntesünk nem tudja tovább
vállalni a szolgálatot. Nagyon nyitottak
voltak és sokan már eddig is hallgatták a
Mária Rádiót – köztük sok férfi is.
Önkéntesnek még nem jelentkezett
senki, de reméljük, majd fog. Addig is az
újságot megfelelő számban eljuttatjuk református hallgatóinknak is.
November 17-én Tövisen, majd Nagyenyeden beszéltem a Mária Rádióról.
Mindkét helyen találtam olyanokat, akik
már hűséges hallgatóink, de bízom benne, hogy ezután többen lesznek. Nekik
talán még nagyobb szükségük van erre,
ahogyan a szórványban élő sok más testvérünknek is. Minderre a szentmise-közvetítés szolgáltatott alkalmat. Istennek
hála, önkéntesnek is jelentkezett valaki,
így mindenki hozzájut majd a kéthavonta
megjelenő ingyenes újságunkhoz.
December 5-én este a Mikulás egy közönségtalálkozót hozott Máréfalvára, ahol
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Telegd

Marosvásárhely

Nagyenyed

Feketeerdő
Gyergyószentmiklós

nemrég volt egyhetes szentmise-közvetítés,
és ahol farsangi bál lesz február 15-én.
Vajon hogyan értette a címben olvasható kijelentését Jézus, mert biztosan nem
arra akarta biztatni tanítványait, hogy
erőszakoskodjanak bárkivel is. Boldogok
a szelídek, mert ők öröklik a földet – olvashatjuk a hegyi beszédben. A harcokat
viszont nem úszhatjuk meg, bármennyire
is szeretnénk. Milyen harcokra gondol Jézus? Amikor tenni akarunk valamit Isten
országáért, előjönnek bennünk különböző negatív gondolatok, mint például:
én nem vagyok méltó, nekem nincs, mit
adjak, valaki más biztos jobban csinálja, mint én, vagy ehhez hasonlók. Ezek
részben igazak, azért is tűnnek meggyőzőnek, de ez nem az Isten országa szerinti
gondolkodásmód. Isten tud csak méltóvá
tenni, amikor elkezdek adni, akkor én is
kapok, és biztos, hogy valaki jobban csinálja, mint én. Ez viszont nem jelenti azt,
hogy én nem kell tegyem, mert úgy, mint
én, biztos nem csinálja senki más. Egyediek vagyunk, a tetteinkben benne van a
személyiségünk, az élettapasztalatunk, a
szívünk. Ezt a harcot kell megvívjuk: a
saját félelmeinket, szorongásainkat, ki-

Tövis

sebbrendűségi érzésünket kell legyőzzük.
Ez pedig még Isten segítségével is csak
úgy megy, ha erőszakosok vagyunk. Nem
másokkal, hanem ezekkel a kísértésekkel
szemben. Erre a harcias lelkületre gondolhatott Jézus, a belső harcainkra, melyek
talán a legnehezebbek, de csak ezeket legyőzve tudjuk Isten országát magunkhoz
ragadni és építeni. Persze nem fog egyből
tökéletesen menni, de gyakorlat teszi a
mestert. Eleinte talán még egy kis önzés is
keveredhet a motivációinkba, de idővel és
Isten segítségével egyre inkább önzetlenül
fogunk szolgálni feltétel nélkül szeretve,
de addig is harcolni kell. Az életszentség
sajnos nem fog sült galambként berepülni
az életünkbe, de a Szentlélek segíteni fog.
Erről elmélkedtünk az önkéntesekkel,
akikkel a következő helyszíneken találkoztunk: Kolozsvár, Marosvásárhely,
Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós,
Kézdivásárhely, Nagykároly, Szatmár,
Érmihályfalva és Nagyvárad. Csíksomlyón pedig hálát adtunk a stúdió 10 éves
születésnapján, bekapcsolódva a kegytemplomban a Mária-köszöntőbe, melyet
ezúttal is élőben közvetítettünk.
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Gyógyító lelkigyakorlat

Én is megöregedtem
„Közben én is megöregedtem.
Ezért érzem a vágyat,
hogy elbeszélgessek veletek, öregek.
Elsősorban hálából teszem ezt,
amivel Isten adományaiért és a lehetőségekért tartozom,
melyekkel mindmáig gazdagon megajándékozott.”
Szent II. János Pál pápa

„Aki nem akar szembenézni a múlt sebeivel, arra
ítéli önmagát, hogy újra átélje azokat... Amivel
megsebezték, ő is megsebez másokat; ha ártatlanul
vádolták, ő is vádolni fog ártatlanokat; ha elutasították, ő is el fog utasítani másokat; ha szülei elhagyták,
ő is el fogja hanyagolni gyermekeit... Így tágul az
ördögi kör egyre több fájdalmat okozva, míg a lélek
bele nem roskad."
(George Santayana után)

I

sten szándéka az, hogy az ember élő kapcsolatba lépjen
Vele. Ezért küldte el a Szentlelket. A Lélek által válik
képessé az ember, hogy Isten szentháromságos életében
részesüljön. A Szentlélek működését akadályozzák a belső
sérülések. Az utóbbi évtizedekben világszerte elterjedtek az
olyan típusú lelkigyakorlatok, amelyek a belső sebek gyógyítására irányulnak. A belső gyógyulás út: a hit útja. Ahogyan
növekszik Isten iránti bizalmunk, úgy gyógyulunk. A lelkigyakorlat célja, hogy a résztvevőket elvezesse Isten gyógyító
szeretetének megtapasztalásához. Minden ember szeretne
megszabadulni a szorongásoktól, szomorúságtól, gátlásoktól,
kicsinyhitűségtől, félelmektől, hogy békében éljen. Mindenki szeretné kibontakoztatni értékeit. De amíg a belső sebek
nem gyógyulnak meg, ezek visszahúzzák őt és boldogtalanná
teszik. Isten "hasonlóvá” akar tenni önmagához (Mt 5,48).
Ezúttal egy olyan jellegű műsor indul, amelyben a következő
témák lesznek érintve egészen részletesen: a belső gyógyulás
forrása Isten szeretete; énképünk sérülésének gyógyítása; a
testi fájdalom lelki gyökereinek gyógyítása; az elutasítás sebeinek gyógyítása; a félelem sebeinek gyógyítása; az önvád és
bűntudat sebeinek gyógyítása; a harag sebeinek gyógyítása;
szabadulás a gonosz lelkektől; a szeretet-hiány sebeinek gyógyítása; istenképünk sérülésének gyógyítása. Komoly kutatók, lelkivezetők, pszichológusok mély gondolataival, elméleteivel próbálom közelebb vinni a kedves hallgatók számára
ezt a fontos témát. Jó és eredményes rádiózást!
Karácson Tibor, műsorigazgató

N

em tagadom, szeretem az időseket. Érdekel az időskor.
Kutatási területem is. Tudom, hogy egyszer én is megöregszem. Tudatosan készülök rá már most fiatalon.
Hónapokkal ezelőtt Szent II. János Pál pápa 1999-ben írt levele
került a kezembe, mely kifejezetten az időseknek szól. Megérintettek a sorai. Az olvasása közben döbbentem rá igazán arra,
hogy mit jelenthet megöregedni, küzdeni, szenvedni, hálát adni
az eltelt évekért.
Időközben megismerkedtem a kolozsvári Humana Egyesületen belül működő Szeniorklub tagjaival. Lenyűgözött az életvidámságuk, a kreativitásuk, s hozzánk, fiatalokhoz való hozzáállásuk. Akkor jött az ötlet, hogy jó lenne egy közös műsor velük,
főként azért, hogy azok az idős hallgatók, akik ágyban fekszenek, nem tudnak közösségbe járni, egyedül érzik magukat, lássák és tapasztalják, hogy az életet így is fel lehet fogni, együtt
lehet élni az időskorral járó változásokkal és nehézségekkel is.
Az élethez vidámság és kreativitás szükséges. Hiszem és vallom, az öregkorhoz is.
Tartsanak velünk minden hónap utolsó szerdáján 21:25-től!
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00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér*
01:00 Összetartozunk?!*/
Kovász*
01:40 Útravaló
02:00 Hitigazságok szívnek és
léleknek*/ CSIFF*/ Ő tette
szent palástját vállaimra*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Az igazság szabaddá tesz*
04:00 Dicsérjétek az Urat*
04:30 Kiégés*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai*
06:15 Zsolozsma-reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző/Nagyböjti percek**
08:00 Mozaik
08:30 S zent Mónika nyomában/
Gyógyító növények
09:00 Imaszándékok fogadása
Székelyudvarhelyről
09:15 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával
10:30 Vigasztaló szó / Az apostolok
cselekedetei
11:00 Gyógyír/ Életképek a Mária-útról
11:30 Miatyánk
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szerzetes lelkiségek
13:30 A hit kapuja
14:30 Olvassuk a szentírást Tibor
atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása
Sepsiszentgyörgyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*/Nagyböjti percek**
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 É letünk Krisztus*/ Mindent Isten
nagyobb dicsőségére*
05:00 Rózsafüzér
05:40 A Vatikáni Rádió műsora
06:00 Napindító gondolatok
06:10 Szentek gondolatai
06:15 Zsolozsma – reggeli dicséret
06:40 Ébredjen a Mária Rádióval!
07:55 Igéző/Nagyböjti percek**
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája
09:00 Imaszándékok fogadása
Csíksomlyóról
09:15 Rózsafüzér
10:00 Jelenünk és jövőnk
10:55 Állj meg egy szóra*
11:00 Egészséges lelki élet?! / Nőként
az egyházi szolgálatban
11:30 Íme hitünk szent titka
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Könnyíts a lelkeden
13:30 Középkori gondolkodók
14:00 Fészekmeleg/ A család hangja
14:30 Olvassuk a szentírást Tibor
atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása
Szatmárnémetiből
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*/ Nagyböjti percek**
15:20 Zenés köszöntő
15:55 Műsorismertető
16:00 A nap katekézise
16:40 A Vatikáni Rádió műsora
17:00 Imaszándékok fogadása
17:15 Rózsafüzér
18:00 Veled vagyok!
19:00 Úrangyala
19:05 Kiutak a szenvedélybetegségekből
19:30 Műsorismertető
19:35 Esti mese
19:40 Zsolozsma – Esti dicséret
19:55 Szentek gondolatai*
20:00 A Lélek ajándékai
20:30 Pro Vita Hominis
20:55 Kiáltás-ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Páratlan páros
22:00 Zsolozsma – Kompletórium
22:10 Jézus cselekszik/ Hogy megismerjenek Téged*
22:40 A z 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 Igéző/Nagyböjti percek**
08:00 Erdélyi tudósok a XX. században
08:30 A z 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 O
 lvassuk a szentírást Tibor
atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása
Nagyváradról
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző*/Nagyböjti percek**
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 F erences félóra* / Ferences
mozaik*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Jézus cselekszik*
04:00 A z 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/Nagyböjti percek**
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 Igéző*/Nagyböjti percek**
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.../ Zarándokúton / 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 Sir hasirim*
23:25 Az élet játéka
23:40 A Vatikáni Rádió műsora

6

MÁR IA RÁD I Ó - FÉNYSUGÁR A L E L K EDN E K !

m usorszerkezet

Péntek

Szo m b at

Vasár n ap

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 / Nagyböjti percek**
08:00 Napra-forgó
08:30 Mária iskolájában
09:00 Imaszándékok fogadása
Szatmárnémetiből / Kolozsvárról
09:15 Rózsafüzér
10:00 Katekézis Tibor atyával
10:30 Szövetség az életért
11:00 Kiégés
11:30 Életünk Krisztus / Mindent Isten
nagyobb dicsőségére
12:00 Úrangyala
12:05 Zsolozsma - Napközi imaóra
12:15 Déli magazin
13:00 Szeretetláng
13:30 Vasárnap-ajánló
14:00 Angyalok citeráján
14:30 Olvassuk a szentírást Tibor
atyával
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása Székelyudvarhelyről
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Igéző* / Nagyböjti percek**
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 C SIFF / 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
00:05 Rózsafüzér*
01:00 A nap katekézise*
01:40 Útravaló
02:00 Szeretetláng*
02:30 G
 yógyító növények* / Szent
Mónika nyomában*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Vendégünk volt...*/ Zarándokúton* / Ő tette szent palástját vállaimra*/ Segítség – gyászolok!*
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 Nagyböjti percek**
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája
09:00 Imaszándékok fogadása
09:15 Rózsafüzér
10:00 Gyógyír*/ Életképek a Máriaútról*
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 Nagyböjti percek**
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 A z öregkor bölcsessége*/
Nőként az egyházi szolgálatban*
18:30 Jézus él – tanúságtételek*
19:00 Úrangyala
19:05 Sir hasirim
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

00:00 Műsorismertető
00:50 Rózsafüzér*
01:00 S zentségimádás a Szt. József
plébániatemplomból*
02:00 M
 itől 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
08:25 Nagyböjti percek**
08:30 Nyitott ész, hívő szív*
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 Nagyböjti percek**
13:35 Zenés köszöntő
14:40 Medjugorjei üzenet
14:43 Szentek gondolatai*
14:45 Imaszándékok fogadása

15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Gyógyító lelkigyakorlat / Hogy
megismerjenek Téged
15:40 Gyöngyszemek*/ 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 november első vasárnapjától május első vasárnapjáig a magyar nyelvű adást 15 órától 24 óráig sugározzuk!

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

◆M
 inden hónap első péntek éjjelén imavirrasztást közvetítünk a
sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból.

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

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

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

◆A
 műsorváltoztatás jogát a szerkesztőség fenntartja.
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Itt jártu n k
Az elmúlt két hónapban az alábbi plébániák látták vendégül a Mária Rádiót:
SZATMÁRNÉMETI
Főesperesség: Szatmári esperesi kerület
Építési év:
1836-42
Titulus:	
Szűz Mária Szeplőtelen
Fogantatása
Örökös szentségimádási nap: –

GYERGYÓSZENTMIKLÓS

Plébános:

Plébános:

Hankovszky Ferenc

Főesperesség: Gyergyói esperesi kerület
Építési év:
1756-73
Titulus:
Szent Miklós
Örökös szentségimádási nap: Október 1.
Portik-Hegyi Kelemen

GYIMESKÖZÉPLOK

GYIMESFELSŐLOK

Főesperesség: Felcsíki főesperei kerület
Építési év:
1853
Titulus:
Bűnbánó Mária-Magdolna

Főesperesség: –
Építési év:
1993
Titulus:
Árpád-házi Szent Erzsébet

Örökös szentségimádási nap: Május 22.

Örökös szentségimádási nap: –

Plébános:

Plébános:

Málnási Demeter

Berszán Lajos (iskolaalapító)

NAGYVÁRAD

NAGYVÁRAD

Főesperesség:	
Székesegyházi főesperesi
kerület
Építési év:
1732–43
Titulus:
Nagyboldogasszony
Örökös szentségimádási nap: Január II.
vasárnapja

Főesperesség:	
Székesegyházi főesperesi
kerület
Építési év:
1752–79
Titulus:
Szentlélek kiáradása
Örökös szentségimádási nap: F ebruár IV.
vasárnapja

Plébános:

Plébános:

Fodor József

Szabó Ervin

ARAD – BELVÁROS

HARGITAFÜRDŐ

Főesperesség:	
Marosi főesperesi kerület
Építési év:
1902–03
Titulus:
Páduai Szent Antal
Örökös szentségimádási nap: –

Főesperesség:	
Felcsíki főesperesi kerület
Építési év:
2008
Titulus:
Szent István
Örökös szentségimádási nap: Június 21.

Plébános:

Plébános:

Blénesi Róbert

Bátor Botond Péter

CSÍKDELNE

CSÍKPÁLFALVA

Főesperesség: Felcsíki főesperei kerület
Építési év:
1450–1500
Titulus:
Szent János
Örökös szentségimádási nap: Április 29.

Főesperesség: Felcsíki főesperesi kerület
Építési év:
1943–49
Titulus:
Szent Pál
Örökös szentségimádási nap: Május 18.

Plébános:

Plébános:

Csíki Szabolcs

Csíki Szabolcs

Hálás köszönet a plébános atyáknak és egyházközségeiknek!
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gyereksarok
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.” (Ef 5, 15‒16)
Nagyböjt van, legyetek felelősségteljesek
és örömmel végezzétek kötelességeiteket!

Színezzétek ki!

Felelősségteljesnek lenni azt jelenti, hogy
elfogadjuk és teljesítjük kötelességeinket. Ahogy növekedtek, úgy növekednek
felelősségeitek is. Pl. a kisebb gyerekek
rendet raknak játékaik között, az iskolás
gyerekek elkészítik a házi feladataikat, segítenek a házimunkában és megtanulnak
magukra vigyázni.
A Szentírásban egy olyan férfiról olvashatunk aki felelősségteljes akart lenni.
Salamonnak hívták, Izraelnek volt a
harmadik királya. Apja, Dávid halála
után lépett trónra. Akárcsak édesapja,
Salamon is jó királya akart lenni Isten
népének. Így bölcsességet kért az Istentől – pl. gazdagság helyett –, hogy királyként jobban szolgálhassa Isten népét.
Ezzel bizonyította Isten előtt felelősségteljességét.
Olvassátok el az 1Kir 3, 16–28-at és megtudhatjátok, hogyan tett tanúbizonyságot
Salamon a bölcsességéről!

Keresd meg
a fonal végét és gombolyítsd
fel! Ha jó
irányban
indulsz és
az összes
érintett betűt sorban
összeolvasod, kapsz
egy bölcs
gondolatot.

Forrás: Fran Armour: Építs megbízható alapra

Összeállította: Farkas Szilvia

Elhatározom, hogy felelősen élek.
NÉV
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LELKI TÁPLÁLÉK
Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm
dicsérje szent nevét!
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd,
mennyi jót tett veled!
Megbocsátja minden bűnödet,
és meggyógyítja minden gyöngeséged.

„Drága Gyermekeim!
Szüntelenül imádjátok a
Legszentebb Oltáriszentséget.
Mindig jelen vagyok, amikor a hívek
imádják az Oltáriszentséget. Ilyenkor
különleges kegyelmeket kapnak.”

(Zsolt 103,1‒3)

(Medjugorje, 1984. 03. 15)

„… szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.”
(Lk 18,1).
Ha máskor nem is érzi az ember az ima szükségességét, de
akkor biztosan, ha ereje fogytán és élete gyertyája már-már kialvóban. Amikor erőink kimerülőben vannak, és a szorongás
elleni küzdelem különösen nehéz, mindig folyamodhatunk Jézus
nevéhez – bíztat Ferenc pápa. – Ismételgethetjük azt az egyszerű imát, amelynek nyomait ott találjuk az evangéliumokban, és
amely számos keresztény lelkiségi hagyomány sarokkövévé vált:

Mária, Krisztus Urunk
és Egyházunk Anyja,
Rád gondolunk, ha küldetésbe
készülünk,
az örömhír terjesztésére,
amit feladatul kaptunk.
Hálaadásod csodálatos,
a legszebb imádság hálaéneked,
amit Erzsébetet látogatva
„énekeltél”.

„Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia,
könyörülj rajtam, bűnösön!”

A Keresztelő édesanyja ezzel válaszolt:
„Áldott vagy te az asszonyok között.”
Boldogságodban nem feledkeztél el
a körülötted élőkről,
imádban megemlékeztél az egész emberiségről...
Add nekünk hangodat, énekelj velünk!
Kérd fiadat, hogy beteljesíthessük
az Atya ránk vonatkozó tervét.

A Jézus-ima – a szív szüntelen imája

(Helder Camera)
Összeállította: Dallos Ágnes

ÚJ PÜSPÖKE VAN A GYULAFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYÉNEK
December 24-én tette közzé a vatikáni sajtóiroda a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség új elöljárójának nevét. Pontosan
81 évvel boldogemlékű Márton Áron püspöki kinevezésének évfordulója után, szentté-avatási ügyének posztulátora személyében
Kovács Gergely lett a gyulafehérvári főegyházmegye új püspöke.

„Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, tekints kegyesen arra a papra, akit egyházmegyénk
főpásztorává rendeltél. Add, hogy legyen a hit és a kegyelmi közösség
egységének látható alapja és biztosítéka. Szeretettel és Krisztus nevében vezessen majd minket. Legyen a szent tanítás hűséges oktatója,
és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket. Megerősítsen
minket a hitben, szavával és példájával pedig táplálja bennünk az
egységet és a békét. Igazgasd őt kegyességed szerint az örök boldogság
útjára, hogy jóvoltodból azt kívánja, ami előtted kedves, és teljes
érővel hajtsa majd végre azt. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket! Így a rábízott nyájjal együtt, ő is az örök életre majd eljusson. Krisztus, a mi
Urunk által. Ámen."
Mons. Kovács Gergelynek a püspökké szentelése és az
érseki hivatalba való beiktatása február 22-én, Szent Péter
apostol székfoglalásának ünnepén lesz 11 órától a gyulafehérvári székesegyházban.
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ön kéntesek
Andrási Ernő vagyok, 1951. november 6-án születtem
Szatmárnémetiben. Apám főszövőmester, anyám háztartásbeli református volt. Ketten vagyunk testvérek
és reformátusnak lettünk keresztelve. Testvérem már
ösztöndíjas román tanárnő. Gyermekkoromban a szüleim elváltak és édesanyám nevelt minket, templomba
jártunk és konfirmáltunk, de számomra Isten csak a
templomban volt.
Feleségem már nyugdíjas gyógyszerész asszisztensnő. Neki köszönhetem megtérésemet, megvilágosodásomat, amikor is a szatmárnémeti Székesegyházban Ft. Láng Pál plébános által felkarolt, Neokatekumenátus felnőtt evangelizáció útja közösségbe jártunk 28 éve családostól. Fiam és családja Salzburgban most
is járnak ebbe a lelkiségi csoportba. Ifjú koromban három kérdés foglalkoztatott.
Ki vagyok? Honnan jöttem és hova megyek? Önként a forradalom után minden
külső befolyás nélkül tértem át a római katolikus vallásra, mert ebben a közösségben
megkaptam a választ a kérdéseimre: teremtmény vagyok, Isten teremtett, célom a
mennyország, és az életem értelme, hogy szeressek.
Zarándok utakon vettünk részt Magyarországon, Franciaországban, Ausztriában,
Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában és Izraelben.
Engem anyai nagymamám vezetett Isten felé. Zsolozsmázok, sokat imádkozom,
hallgatom a Mária Rádiót, én vagyok az imádkozó Ernő, többet imádkozom, mint
három pap - azokért, akiket ismerek, a nevüket tudom és mindenkiért, akikért
imádkozni tartózom. Feleségemnek nagyon sokat köszönhetek, hisz általa jutottam
Isten kegyelméből oda, ahol vagyok. Feleségem tagja a Máltai Szeretetszolgálatnak
és én is besegítek, mint tag. Továbbá tagjai vagyunk a Jézus szíve imacsoportnak
is. Miután megtapasztaltam Isten végtelen szeretetét, nem tudok eléggé hálát adni
neki. Miután beindult Szatmáron is a Mária Rádió stúdió, ott is jelen vagyok és ez
nekem a mindennapi kenyér, életet, erőt ad és semmi sem pótolhatja Isten segítségét.
Nagyon szerényen élünk, egyedülálló nagynénémen és nagybátyámon segítünk.
Ükapámtól örököltem a tanulási vágyat, a nyelvérzéket, és az optimizmust, anyától a versírást, finom lelkületet és már diákkoromban tanítottam osztálytársakat,
akik gyengébbek voltak a tanulásban.
Voltam szakképzett munkás, anyagbeszerző, tisztviselő, raktárnok, autóforgalmazó, idegenvezető. A forradalom után elvégeztem a gyulafehérvári és kolozsvári
teológiát, hittantanári diplomát szerezve. Nagyon szerettem mindig és most is tanulni. Ezzel a képesítéssel dolgoztam az „elit 10-es” iskolában 15 évet nyugdíjba
vonulásomig. Nekem ez igazi hivatás volt, mert nagyon szerettek a diákok. Nekem
soha nem számított, hogy katolikus, református, ortodox, mindenütt kellett hirdetni az evangéliumot. Nyugdíjba vonulásomkor az évzáron, mikor kiáltották a nevem, a gyerekek úgy éljeneztek hangosan, mint a futbalmeccsen, mikor gólt rúgnak.
Örömmel tapasztalom munkám során, hogy a Mária Rádiót ilyen sokan értékelik, hallgatják és szeretik. Én is hálát adok Istennek, hogy továbbra is sikeresen
működve sok lelket vigasztalok, vezetek az Úrhoz. Isten éltesse sokáig a Mária Rádió
nagy családját.

Pinkóczi György vagyok, 1999. 02. 16-án születtem,
Óradnán. A Szentháromság plébániáról származom.
Nagyenyeden végeztem a líceumot. Technikusként
tevékenykedem a rádióban. Isten szolgálatra hívott
engem többször is, mindaddig, amíg én meghallottam hívó szavát és azt követtem. Bár nagy megpróbáltatásokon mentem keresztül, nem igazán leltem meg
a helyemet a világban. Sok állásom volt ahhoz képest,
hogy milyen fiatal vagyok. Értékes barátokra leltem, akik meglátták bennem Isten kegyelmét és próbáltak a helyes útra téríteni. A hivatásom
fejlődése egy hosszabb időintervallumot foglal magában. Már egészen kicsi voltam, amikor egy hittan könyvet fogtam és nézegettem a képeket benne. Akkor
megláttam három keresztet, a középső keresztről nem tudtam levenni a szemem.
Elkezdtem zokogni, bár még egészen kicsi voltam, de valamit megsejtettem.
A Mária Rádió által azt szeretném, hogy Isten hívó szavát mindenki hallja és tapasztalja, és ha eljön az idő, választ adjon rá.

A nevem Szilágyi Katalin, 64 éves
vagyok. Zetelakán születtem, vallásos
családban nevelkedtem, tizenegyedik
gyermekként jöttem a világra a Jóisten ajándékaként. 42 éve vagyok házas, Sepsiszentgyörgyön élek férjemmel, lányommal és családjával.
A Szűzanyát nagyon szeretem, édesanyám azt mondta, mindig kérhetem az Ő
közbenjárását, mert Ő az én Úrnőm, és meg is tapasztaltam,
hogy Ő az én égi édesanyám, hiszen 1992-ben gyógyultam meg
pünkösdkor, Csíksomlyón a depresszióból teljesen.
Már 2009-től hallgatom a Mária Rádiót és örömmel kapcsolódtam be a közös rózsafüzér imádságba.
2011-ben súlyos balesetet szenvedtünk a férjemmel. 3 hónapig éjjel és nappal hallgattuk a Mária Rádió műsorát és együtt
imádkoztuk a rózsafüzért a Mária Rádió munkatársaival, és
azokkal, akik értünk imát kértek, nem csak a Sepsiszentgyörgyi
Élet a Lélekben közösségből, hanem más helységekből is, Isten
fizesse az értünk mondott imát mindenkinek, azt is, amit a Mária Rádió közvetített, azt is, amit a lelki testvéreken keresztül
tapasztaltunk meg. Hála Istennek és Máriának, a mi Királynőnknek, hogy egészségesek vagyunk.
2014-ben Sepsiszentgyörgyön is stúdió létesült nagy örömünkre, én is lelkesen mondtam igent, hogy imádkozzam a rózsafüzért. Egyik nap Görgényi Tünde megkérdezte, szeretnék-e
önkéntes lenni, én igennel válaszoltam. Örömmel gyűjtöm ös�sze az adományokat, hisz olyan szívből adják, buzgón osztom
szét a Mária Rádió újságokat, lelkesen veszek részt az önkéntes
találkozókon, a közös ima, együttlét az önkéntesekkel örömmel
tölt el, és a boldogság az, hogy a Mária Rádió nagy családjához
tartozom és nagy öröm az, hogy a férjem is a Mária Rádióhoz jár
rózsafüzért imádkozni a férfi önkéntesekkel.
Örömmel ajánlom mindenkinek a rádió hallgatását, mert
igazi fénysugárt jelent az életemben.
Szívből adjunk az időnkből is és a jövedelmünkből is a Mária
Rádió fennmaradásáért.
Isten áldását kérem Jézus Krisztus nevében minden munkatársra, önkéntesre, hallgatóra és adakozóra.

Köszönjük!
Mint ismeretes, a Mária Rádió önkéntesek munkájára épül. Már
több százra emelkedett azok száma, akik örömmel és szeretettel
válaszoltak arra a meghívásra, hogy együtt dolgozzunk Isten országáért. Mindannyian adottságaik, talentumaik és életük bemutatásával, önkéntes szolgálatukkal valójában arról tettek tanúságot,
hogy Krisztus él.
Hálás szívvel köszönjük, hogy ebben az évben is, fáradtságot
nem ismerve, a Szűzanya rádiójának kezei és lábai voltak. Köszönünk minden szentmise közvetítést, minden újság kézbesítést, az
adományok begyűjtését és elküldését, a kapcsolattartást, minden
műsor készítését, a támogatást (legyen az akár lelki vagy anyagi
jellegű), minden elhangzott fohászt és jó szót, minden percet, amit
Isten ügyére fordítottak! Önök nélkül nem jutottunk volna idáig.
A jóságos Atya gazdagon fizesse mindannyiuk önzetlen munkáját,
szeretetét!!!
Ha bárki úgy gondolja, hogy szívesen lenne része e lelkes „csapatnak”, szívesen áldoz idejéből a rádió szolgálatáért, várjuk jelentkezését különböző stúdióinknál, akár személyesen vagy telefonon
keresztül. Bár sokan vagyunk, de nem elegen. Csatlakozzon Ön is!
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mária rád ió

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

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

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

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

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

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

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

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
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.
ADOMÁNYOK
KIADÁSOK
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150000
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MŰHOLDAS SUGÁRZÁS:
DIGI TV 12 687 MHz Horizontális polarizáció, nyugati 1 fok,
Symbol Rate 27 500, Intel Sat 10-02 műhold, mono bal sáv.

50000
0

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

november

december

Eutelsat 16A műhold, keleti 16 fok
11 262 MHz Horizontális polarizáció, Symbol Rate 30 000
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