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ÚJ KEZDET

XIV. évfolyam, 2020/2

nnyira megható, megragadó és igaz az a jelenet a „Passió” 
    c. filmben, amikor a keresztet hordozó, vérző és botla- 
     dozó Jézus keservesen kínlódó anyjával, Máriával ta-

lálkozik, s csak ennyit mond neki: „Anyám, nézd, most mindent 
újjá teszek.” Igen, mert Jézus új kezdetet ad a bűn által elvesztett 
örökkévaló, végtelenül boldog emberi életnek. A Húsvét eseménye, 
az új kezdet azonban nem pusztán a feltámadásban áll, hanem a 
halálban és a feltámadásban! A szenvedés és a halál engedelmes el-
viselése ugyanúgy hozzátartozik a Húsvét misztériumához, mint 
a feltámadás. Ezek nélkül nem is beszélhetnénk feltámadásról! Az 
utolsó szó, a beteljesülés azonban nem a rosszé, nem a szenvedésé, 
hanem a jóé, az újjáteremtett boldog életé! Méghozzá azért, mert a 
hit és a keresztség által életünk összeforr Krisztuséval, sorsunk az 
Ő sorsához tapad. 

Itt a földön, életünk nehéz, gyötrelmes időszakaiban olyan köny-
nyen hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy „ez már így lesz örökké, 
ebből már nem lesz soha kiút!” Hajlamosak vagyunk örökre bukott-
nak, kínlódónak képzelni magunkat vagy szenvedő embertársain-
kat. Mi is a sírban keressük az embert, csak úgy tudunk gondolni 
rá, mint a betegségek, bűnök, a gyűlölet áldozatára. Az angyalok 
szava azonban nekünk is szól: ti a megfeszítettet keresitek, a gyöt-
rődőt, akit szenvedni láttatok, kigúnyoltatni és megtöretni! De itt 
hiába keresitek! Nézzétek csak! Ott jön szemben veletek az úton, ra-
gyogóan és dicsőségesen, széles mosollyal és ölelésre tárt karokkal! 
Maga mögött hagyta mindazt, ami fájdalmas volt, s élete megú-
jult az örökkévaló boldogságban! Feltámadt! Valóban feltámadt! És 
pünkösd ünnepén különösen is itt az alkalom, hogy felismerjük és 
örömmel tudatosítsuk, kicsoda is számunkra a Szentlélek, milyen 
nagyszerű ajándékokat kaphatunk Tőle, és hogy mennyire 
rászorulunk ezekre az ajándékokra. 

Az állatokat leginkább az ösztöneik irányítják, s azoknak 
hatására élik a nekik megfelelő, számukra kielégítő életmó-
dot. Az ember azonban ismeri az unalmat, az élet értelmetlensé-
gének, ürességének érzését, a kedvetlenséget stb. Az ember nem csu-
pán ösztönlény: Isten a saját boldog, örök életébe hívta meg, s csak 
ez az élet teheti igazán elégedetté. Azért árasztotta ki a Szentlelket 
pünkösd ünnepén, hogy Istenbe kapaszkodó, az Övével egyesült éle-
tet élhessünk, s abban ki tudjunk tartani. Ezt a nekünk adott isteni 
életet azonban szabadon, hittel el kell fogadnunk, s azzal együtt kell 
működnünk. Ha ezt nem tesszük, hanem elutasítjuk Őt, elfordu-
lunk életünk igazi forrásától, akkor nem tudunk emberhez méltó éle-
tet élni. Igazából a Szentlélek teszi működőképessé bennünk azokat 
a lelki képességeket, amelyek nélkül nem tudunk megfelelni emberi  
hivatásunknak. Ő kapcsol össze az imában és a szentségekben a 

teremtő és megváltó Istennel. Ő tesz hűségessé az emberi kapcso-
latokban, kitartóvá a kötelességeink teljesítésében. Ő az a „felülről 
ránk áradó erő”, aki nélkül gyengék és elesettek vagyunk. Feltétle-
nül szükségünk van az Ő ajándékaira, hiszen nem tudunk emberi 
módon létezni nélkülük. 

Merjük hát bátran kérni a Szentlélek adományait, azokat a lelki 
képességeket, amelyeknek hiányától leginkább szenvedünk! Higy-
gyük, hogy Isten meg akarja és meg tudja adni ezeket nekünk, s 
kérjük, hogy mindig tudjunk együttműködni a Lélektől kapott 
karizmákkal!

Karácson Tibor, műsorigazgató

A    
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AKTUÁLIS

Isten tudta, hogy amit létrehozott, az jó. Ő 
akar lenni menedékünk a bajban, ments- 
várunk a támadások idején. Ha el tudjuk 
engedni, ami a kezünkben van, és teljes bi-
zalmunkat Istenbe vetjük, tudhatjuk, hogy 
ami ezután következik, sokkal jobb lesz, 
mint az, amit magunknak elterveztünk. A 
szeretet megragadható, a szeretet önfelál-
dozó. Összetart bennünket. A fiatalokat és 
az időseket. A betegeket és az egészségese-
ket. Az elcsüggedteket, a reménykedőket. 
A munkatársakat és a hallgatókat. Egy-
mást építjük, formáljuk, gyúrjuk naponta. 
De tudják, mi a legnagyobb csoda? Ami-
kor a hitünket a mikrofonok mögötti cse-
lekedetek tükrözik. Amikor ételt viszünk 
egy nehéz helyzetben élő embernek, meg-
látogatunk egy sok éve ágyban fekvő bete-
get, felhívunk valakit és elmondjuk, hogy 
fontos számunkra. Vagy amikor egy-egy 
újságot eljuttatunk ahhoz, aki nem tudja 
elvenni a templomból és puszta egyszerű 
létünkkel megajándékozzuk őt. Ez a szere-
tet önfeláldozóan odafordul a szükségben 
szenvedők felé. Ez a szeretet megbocsájtó.  

EGY CSEPP A TENGERBEN
A KOLOZSVÁRI STÚDIÓ 7. SZÜLETÉSNAPJA

Kegyelmes. Amikor azzal a szeretettel tu-
dunk az emberek felé fordulni a Mária 
Rádióban, amilyen szeretetet mi is megta-
pasztaltunk Jézustól, akkor az emberek meg 
fogják tudni ragadni Jézus feléjük forduló 
szeretetét. Erre törekszünk, ez a mi küldeté-
sünk. Imádkozni sosem szabad megszűnni, 
háláinkat, kéréseinket és nehézségeinket a 
Jóisten elé szabad tenni.

Mi beszélünk a Jóistennel a hallgatókról 
és beszélünk a Jóistenről a hallgatóknak. 
Önök pedig imádkozzanak azért, hogy 
abban a szeretetben és önzetlenségben 
maradjunk meg, melyre 7 évvel ezelőtt 
elhívtak bennünket. Hála Önökért, ado-
mányaikért, imáikért és szeretetükért. Mi 
továbbra is tesszük a dolgunk itt a kolozs-
vári stúdióban és várjuk, hogy 3 év múlva 
együtt ünnepelve adhassunk hálát az el-
múlt 10 évért. Addig is ne feledjék: Önök 
nélkül nincs Mária Rádió! Amit tesznek, 
egy csepp a tengerben, de anélkül a csepp 
nélkül sekélyebb lenne a tenger! Legyenek 
szeretve! Isten áldása kísérje életüket! 

Ferencz Emese

Megfordult a kulcs a zárban, s kinyílt a Mária Rádió nagy családjának újabb otthona. 
Hét évvel ezelőtt. Visszhangzott a lelkesedés odabent, hangjuk visszapattant a hálától 
és a megszületés csodájától. Az a kulcs, amivel kinyitottuk a bejárati ajtót, a hallgatók 
szíveihez vezetett, azokhoz, akikkel együtt sírunk, nevetünk és imádkozunk az év 365 
napjában. 



AKTUÁLIS

Az önkéntes munkám szorosan összefügg a megtérésemmel. Amikor  
közelebb kerültem az Úrhoz, a Lélek sugallatára jelentkeztem önkéntesnek  
a nagyváradi stúdióba, s amikor megtudtam, hogy Sepsiszentgyörgyön is  
lesz Mária Rádió stúdió, megörültem és tudtam, hogy többet fog az Úr  
rám bízni, több lehetőséget fog adni, hogy szolgáljam Őt.
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AKTUÁLIS

Istenhez közelebb kerülve a Mária Rádió így ke-
rült hozzám közelebb fizikailag is. Hat évvel ez-
előtt  izgatottan készültünk a megnyitó napjára, 
s a kicsi stúdióba akik nem fértek be, a folyosón 
vagy kint hallgatták Tamás püspök atya beszédét 
és fogadták áldását a stúdióra, munkatársaira, 
önkénteseire.

A stúdió azóta is kicsi, de az Úr annál na-
gyobb erővel és hatalommal munkálkodik a 
Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójában 
is. Hálás vagyok, hogy az Úr hívására igent 
mondott stúdiónk alkalmazottja, Görgényi 
Tünde és hogy az Úr lelke vezetésével úgy szer-
vezi az önkéntesek munkáját, hogy ez a szolgá-
lat a hallgatók lelki javára és Isten dicsőségére 
szolgáljon.

Hálás vagyok, hogy az Úr a Mária Rádió ál-
tal tanít engem, hogy hallgatóként és önkéntes-
ként is részese lehetek ennek a nagycsaládnak, 
hogy közösséget formált itt Háromszéken is. 
De nemcsak számomra, hanem sokak számá-
ra fénysugár a rádió, azoknak a hallgatóknak, 
támogatóknak a visszajelzését is tolmácsolva, 
akikhez eljut általam a kéthavonta megjelenő 
újság, főleg az idősebb korosztály számára. 

Hiszem, hogy itt Sepsiszentgyörgyön is az Úr 
munkálkodásának eredményeképpen született 
meg a stúdió, hogy minél többen megismerjék 
Őt, s hogy ez az evangelizációs eszköz minél 
több hallgató Istenhez való közelebb kerülését 
szolgálja, hogy a bánat, szomorúság, panasz he-
lyett Isten öröme uralja az életünket.

Köszönöm az Úrnak, hogy minket, önkén-
teseket is összefog, egybegyűjt nemcsak az ön-
kéntes találkozókon, hanem mindennap a rádió 
hullámhosszán vagy az interneten és hogy esz-
közei lehetünk az Ő akarata teljesítésében!

Farkas Szilvia

„Te voltál támaszom születésem óta,  
te hoztál ki anyám méhéből,  
téged dicsérlek szüntelen.” (Zsolt 71,6)

Hálás vagyok, hogy az Úr a Mária Rádió által tanít engem!
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MÁRIA RÁD IÓ - FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK!4

Ahova jómagam mentem el, arról elmél-
kedtünk, hogy mi lehetett Ezdrás titka. Ő 
teljesen annak szentelte magát, hogy Isten 
törvényét tanulmányozza, megélje és tanít-
sa. Mindhárom fontos, és a sorrend is az. 
Ezdrás a perzsa király megbízásából érke-
zett Jeruzsálembe, ahol megjelenése  vallási 
ébredést, megújulást indított el a fogságból 
hazatért zsidók körében. Isten azért tudta 
őt ilyen erőteljesen használni, mert mélyen 
elkötelezett és hiteles volt. Ma is nagy szük-
ség van „Ezdrásokra”, akik Isten igéjét ta-
nulmányozzák, megélik és tanítják.

Január 12-én az Arad-belvárosi temp-
lomban jártam, ahonnan azon a héten 
közvetítettük a szentmiséket. Két szent-
mise végén beszéltem a rádióról. Itt nincs 
lefedettségünk, de már voltak hűséges hall-
gatóink. Ezután biztos többen is lesznek, 
hiszen sorba álltak, hogy telepítsük nekik 
az okos telefonjukra az alkalmazást, amivel 
hallgathatnak minket. Ezen kívül sok hely-
re eljutottam reklámozni a Mária Rádiót, 
református templomokba is, és mindenütt 
nyitottságra találtunk. Január 19-én Pusz-

Nyárádmagyarosra a fél tíztől kezdődő 
szentmisére érkeztem, és kellemes meglepe-
tés ért, hiszen minden jelenlévő ismerte és 
hallgatja a Mária Rádiót. A szentmise végére 
önkéntességet is felvállalt a két ministráns, 
életkoruk akadályát is sikerült leküzdeni, mi-
vel egyikük édesanyja, Kiss Melinda, szívesen 
átvállalta ezt a küldetést, köszönet érte.

Rövid ismerkedés után folytattam utam 
Nyárádselyébe. A templomhoz érve szemet 
gyönyörködtető látvány tárult elém, a dom-
bokkal körülölelt kis falu képe, még így a 
hó nélküli februárban is. Jó érzés volt olyan 
régi énekeket és dallamokat hallani a temp-
lomban, amiket még soha ezelőtt, jó volt 
látni az emberek arcán az örömet, amelyet 
a Mária Rádió heti szentmise közvetítése 
okozott, hiszen első ilyen alkalom volt az 
egyházközség életében. Ezúton is köszönete-
met és hálámat fejezem ki Ft. Lukács János 

helyi plébánosnak, Major Béla kántor úrnak 
és családjának a szívélyes fogadtatásért. Kö-
szönettel fordulok helyi önkéntesünkhöz is, 
Kacsó Bertához, aki fáradságot nem ismerve 
juttatja el hallgatóinknak magazinunkat és 
továbbítja adományaikat. Végül, de nem 
utolsó sorban külön köszönetem fejezem ki 
Major Beáta közreműködéséért a szentmisék 
gördülékeny közvetítésében. 

Köszönettel fordulok a Lázárfalván szol-
gálatot teljesítő Ft. Ifj. Tamás József plébános 
úrhoz, hogy vállalta február 24. és március 
1. közötti szentmisék továbbítását hallgató-
ink számára, ugyanakkor köszönöm Fekete 
Klára önkéntesünknek, aki a magazinok 
kézbesítése és az adományok eljuttatása mel-
lett technikai segítséget is nyújtott a szent-
misék közvetítésében.

Fülöp Lóránd

Első, Mária Rádiót népszerűsítő utam 2020. február 9-én Nyárádmagyarosra és 
Nyárádselyébe vezetett. 

taújlakra és Mezőtelkibe, 26-án Nyü-
vedre és Paptamásiba, majd február 2-án 
Micskére sikerült eljutnom. Az említett te-
lepüléseken, még a közelmúltban sem lehe-
tett minket rádiókészülékkel hallgatni, ám 
a nagyváradi antenna magasabbra helyezé-
sével ez már lehetségessé vált. Általában 1-2 
embert találtam mindenütt, aki már hallgat 
minket, vagy aki már hallott rólunk, de a 
nagy többség számára újdonság volt. Pusz-
taújlakon jelentkezett valaki önkéntesnek. 
Bízom benne, hogy ezután többen hallgat-
nak minket ezekről a helyekről református 
testvéreink. 

Február 9-én Tótiban jártam a katoli-
kus templomban. Itt már sokan hallgatják 
a rádiót, de újságot nem kaptak, és nem 
volt önkéntes, de jelentkezett valaki. Végül 
ugyanaznap a micskei katolikus templom-
ban szóltam a hallgatókhoz a mise-közve-
títés végén. Itt már régóta van önkéntes, de 
sokan nem tudtak a nagyváradi adó ma-
gasabbra helyezéséről, szóval itt is várható, 
hogy hamarosan több hallgatónk lesz.

Szilágyi László

LEGYÜNK HITELESEK

Pusztaújlak

Tóti

Arad-belvárosi templom

Micske

Nyárádmagyaros

Nyárádselye

Január végén és február elején zajlottak az idei első önkéntes-találkozók.  
Tíz helyszínen találkozhattak az önkéntesek egy vagy több munkatárssal, 
köztük új promóciós kollégánkkal, Fülöp Lóránddal.
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HéTKÖZNAPJAINK

Mindannyian különlegesek, egyediek és sze-
rethetőek vagyunk úgy, ahogyan egy csodá-
latos kéz megalkotott bennünket. Néha nem 
értjük az életünk történéseinek miértjét, de 
tudjuk, hogy az összetört szívünk egy olyan 
csodálatos mozaik darabkái lehetnek, ame-
lyet el sem tudunk képzelni. 

A megpróbáltatások megtisztítják életünk szövetét 
az önsajnálat csomóitól, és a csodák nyersanyagá-
vá válnak. Nincs vége a történetnek. Mindig van 
tovább. A mi történeteinkben is. Csak mélyre kell 
menni. Egészen a szív mélységéig. 

Közös utazás kezdete ez. A vonat kedd estén-
ként 21:25-kor indul, a felszállás Önökön 
múlik. A kérdés csak ennyi: szembe mernek 
nézni önmagukkal, kapcsolataikkal, torz isten-
képeikkel, hitükkel, a Jóistennel? Ő mindenkit 
boldog életre teremtett. Nem kell mindig a mi-
értekre válaszokat keresni, önsajnálatba burko-
lózni és azt hinni, hogy nekünk a legnehezebb. 
Minden jól van úgy, ahogy van. Csak hallgas-
sunk a szívünkre, s ássunk mélyre benne! 

A vonatra Tibor atyával együtt szállunk fel, 
Önök is velünk tarthatnak! Minden felszál-
lás egy-egy mindannyiunkat érintő témát rejt 
majd: hit, élet, önismeret, mélységek, magassá-
gok. Velünk tartanak?

Ferencz Emese

bepillantás a musorok mögé

SZÍVÜGYEM A MÁRIA RÁDIÓ

A nevem Fülöp Loránd, idén Luca napján 
lesz 32 éve annak, hogy szüleim először 
nézhettek szembe velem. Középiskolai ta-
nulmányaimat a csíkszeredai „Segítő Má-
ria” Római Katolikus Gimnázium Teoló-
gia-Filológia szakán végeztem. Szüleimmel 
és öcsémmel Csíkpálfalván éltem 2007 ok-
tóberéig, amikor megkezdtem a nagyváradi 
állami egyetem gyógytornász képzését. 

Szüleim buzdítására igyekeztem fenntartani 
vallásosságomat kisebb nagyobb bukdácso-
lásokkal karöltve. Egyik vasárnapi szentmi-
se után ismertem meg a Mária Rádió egyik 
munkatársát, aki meghívott a stúdióba, 
aminek nagy örömmel tettem eleget. Pár hó-

nappal később eszméltem rá, hogy délelőtt 
egyetemen, míg délutánonként a Mária Rá-
dió stúdiójában igyekszem kamatoztatni ké-
pességeim. Az egyetem befejezésével a Mária 
Rádió nagyváradi stúdiójától is búcsút vet-
tem, hazaköltözve a csíksomlyói stúdióban 
igyekeztem közreműködni. 

2012 szeptemberében döntöttünk úgy fele-
ségemmel, hogy az Egyesült Királyságban 
költözünk, hogy itthoni életünket anyagi 
szempontból megalapozhassuk. 6 és fél év 
után, 2019 áprilisában, Istennek hála, már 
hárman, kisfiunkkal együtt utaztunk haza 
és házunk megtelt élettel. 

A Jóisten útjai valóban kifürkészhetetlenek, 
hiszen ma újból munkatársként ülök itt a 
Mária Rádió csíksomlyói stúdiójába és azon 
dolgozom, hogy bemutassam a kedves hall-
gatóknak mit is köszönhetek a Mária Rádió-
nak és a sok imának amit hallgatóink értem 
elmondtak. A saját bőrömön tapasztalom, 
hogy a Mária Rádió pozitív irányba változ-
tatja meg hallgatói életét, sokak számára 
létfontosságú értékkel bír. Buzdítom olva-
sóinkat, hogy hordozzák szívükben a Mária 
Rádiót és osszák meg családjukkal, baráta-
ikkal, ismerőseikkel és mindazokkal akikkel 
közösen építhetjük a Szűzanya országát.

Megszokhatták a kedves olvasók, hogy lapszámonként újabb és újabb élettörténete-
ket és a Mária Rádióval való találkozásokat fedezhetnek fel magazinunk hasábjain. 
A következőkben ennek teszek eleget én is. 



musorszerkezet
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HétfO Kedd Szerda
00:00 Műsoris mertető
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 
08:00 Mozaik
08:30 Szent 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*
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 Igéző
08:00 Szentmise
08:50 A hét plébániája
09:00 Imaszándékok fogadása 
 Csíksomlyóról
09:15 Rózsafüzér
10:00 Jelenünk és jövőnk
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*
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 A szív mélységei/ Egyház  
 és vallás a fiatalok nyelvén  
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 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 Lázár, kelj fel!/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 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 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 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 Ő tette szent palástját vállaimra/ 
 Az Eucharisztia, Valóságos  
 jelenlét/ 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 A Szentlélek gyümölcsei/  
 Hogy megismerjenek Téged*
22:40 Sir hasirim*
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 május első vasárnapjától november első vasárnap-
jáig a magyar nyelvű adást 0 órától 15 óráig sugározzuk!

◆  A *-gal jelölt műsorok ismétlések.

◆  Minden hónap első péntek éjjelén imavirrasztást közvetítünk 

a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból.

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

◆  Minden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot 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  
 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*
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/ Az élet forrása/  
 Hitigazságok szívnek és léleknek
22:00 Zsolozsma - Kompletórium 
22:10 Virrasztás az Úrral!/Lázár, kelj el!*/  
 Boldogság, hol vagy?* 
22:40 A biblia világa
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 Mitől működik a nevelés?*/  
 Férfihangok*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet 
03:25 Szentek gondolatai
03:30 Kiutak a szenvedély- 
 betegségekből*
04:00 Egészséges lelki élet?!*
04:30 Jézus cselekszik*
05:15 Rózsafüzér
06:00 A Vatikáni Rádió műsora
06:25 Szentek gondolatai
06:30 A Lélek ajándékai*
07:00 Úrangyala
07:05 Örvendező szóval
07:30 Lélekhangoló/Napindító
08:30 Nyitott ész, hívő szív*
09:00 Vasárnapi Örömhír*
09:15 Szülőkkel a szentek nyomában
09:30 Zenés, verses összeállítás
10:00 Imaszándékok fogadása
10:30 Rózsafüzér
11:00 Szentmise
12:00 A hét plébániája
12:10 Az élet forrása*
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 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

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 Ő tette szent palástját  
 vállaimra*/ Az Eucharisztia*,  
 Valóságos jelenlét*/  
 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 
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 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 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 A szív mélységei*/ Egyház és  
 vallás a fiatalok nyelvén*
23:40 A Vatikáni Rádió műsora
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gyereksarok

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

Hálás köszönet a  plébános atyáknak  

és  egyházközségeiknek!

» LÁZÁRFALVA

Főesperesség: Alcsíki főesperesi kerület

Építési év: 1883

Titulus: Oltáriszentség

Örökös szentségimádási nap:  Május 2.

Plébános: Ifj. Tamás József

» MEZŐPETRI

Főesperesség: Nagykárolyi

esperesi kerület

Építési év: 1784–1786

Titulus: Szent Erzsébet

Örökös szentségimádási nap: Július IV. vas.

Plébános: Barta Barnabás

» NYÁRÁDSELYE

Főesperesség: Marosi Főesperesi kerület

Építési év: 1722–1787

Titulus: Szent  Mária-Magdolna

Örökös szentségimádási nap: Január 19.

Plébános: Lukács János

» KISBÁCS

Főesperesség: Kolozs-dobokai

főesperesi kerület

Építési év: 1417

Titulus: Szent Péter és Szent Pál

Örökös szentségimádási nap:  December 22.

Plébános:  Kovács Árpád

» IMECSFALVA

Főesperesség: Kézdi-orbai

főesperesi kerület

Építési év: 1805–1808

Titulus: Kisboldogasszony

Örökös szentségimádási nap: November 13.

Plébános: Hajlák Attila-István

» NAGYVÁRAD – Szent József telep

Főesperesség: Székesegyházi

főesperesi kerület

Építési év: 1928

Titulus: Szent József

Örökös szentségimádási nap: Február II. vas.

Plébános: Bărbuț Péter

» MICSKE

Főesperesség: Margittai esperesi kerület

Építési év: 1754–1757

Titulus: Jézus Szent Szíve

Örökös  szentségimádási  nap: Október II. vas.

Plébános: Mihály Balázs



A becsületes emberek 

?
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Összeállította: Farkas Szilvia   Forrás: Fran Armour - Építs megbízható alapra

A becsületes emberek 
tisztességesek mindenben, amit tesznek és mondanak.  

Az igazat mondják akkor is, amikor az hátrányukra válik. 
Nem csapnak be másokat, megtartják az ígéretüket.

Nátán Isten prófétája volt Dávid király idején. Dávid szerette és tisztelte Istent, istenfélő volt, egyszer azonban nagy bűnt követett el: 
más férfi feleségét akarta, ezért megölette a férjét, és maga vette el az asszonyt. Dávid tévedésére Nátán próféta világított rá, ő mond-
ta ki az igazságot a királynak. Ezután Dávid Istenhez fordult, kérve Őt, hogy bocsássa meg neki a bűnét.

Az alábbi ábrából megtudhatjátok, hogy melyik király szerette és tisztelte Istent a Szentírásban.

Kik közvetítik Isten hangját?   
Keresd meg a megoldást a rejtvényben!

KIRÁLYOK ÉS PRÓFÉTÁK IZRAELBEN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Leveleket visz házhoz.

2. Híreket, műsorokat (csak hanggal) sugározó készülék.

3. Isten üzenetének, a Bibliának első része.

4. Régen üzeneteket vitt, ma inkább pizzát szállít.

5. Ilyen az aki nem alszik mélyen.

6. Távbeszélő készülék.

7. Isten üzenetét közvetítő szellemi lény.

Olvassátok el a 2 Sámuel 12, 1-7-et 
és a 12, 9-13-at és párosítsátok az 
alábbi kijelentéseket a megfelelő 
személlyel! 

a  Egy történetet használt más meg-
leckéztetésére

b  Izrael királya volt.
c  Feldühödött.
d  Azt mondta: Te vagy az az ember!
e  Az igazat mondta élete kockáz- 

tatása árán.
f  Ezt mondta: Vétkeztem az Úr ellen!
g  Isten prófétája volt.
h  Hasonlított a gazdag emberhez a 

történetben.
i Ellopta más feleségét.

!

DÁTUM

Ehatározom,  
hogy  

becsületesen élek.

NÉV



önkéntesek

MÁRIA RÁD IÓ - FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK!10

LELKI TÁPLÁLÉK

Összeállította: Dallos Ágnes

AQUINÓI SZENT TAMÁS

IMÁDSÁG SZENTÁLDOZÁS ELŐTT

Mindenható Isten, nézd, 
Egyszülött Fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus szentségéhez járulok. 
Úgy jövök, mint a beteg az élet orvosához, 
mint a bűnös az irgalom forrásához, 
mint a vak az örök világosság fényéhez, 
mint a szegény koldus az ég és föld urához. 
Könyörgök hozzád túláradó jóságodban bízva: 
Gyógyítsd meg kegyesen betegségemet, 
mosd le tisztátalanságomat, világosítsd meg 
vakságomat, tedd gazdaggá szegénységemet 
és öltöztesd fel mezítelenségemet, 
hogy az angyalok kenyerét, 
a királyok királyát és uralkodók urát 
oly nagy tisztelettel és alázattal, 
olyan mély töredelemmel és áhítattal, 
olyan tiszta és hívő szívvel, 
olyan érzülettel és megfontoltsággal fogadjam, 
hogy ez valóban lelkem üdvére váljék. Ámen.

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon,  
akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, 
 hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Vigasztaló vendégség,  
melyben az angyalok szolgálnak
„Az Egyházi élet forrása és csúcsa, az eucharisztia, amely örökös 
pünkösd, mivel minden szentmisében megkapjuk a Szentlel-
ket, aki mélyebben egyesít bennünket Krisztussal, és Őbenne 
átalakít minket.” (XVI. Benedek pápa)

„Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik 
Krisztus testében és vérében részesülünk.” (II. eucharisztikus ima)

Halálodat hirdetjük Urunk,  
és hittel valljuk feltámadásodat

MÁRIA AZ OLTÁRISZENTSÉG ASSZONYA

Azért kaptuk az 
Eucharisztiát, hogy 
Máriához hasonlóan 
a mi egész életünk is 
Magnificattá  
váljon!

ÍME HITÜNK SZENT TITKA



A nevem Péter Mária, Szent-
egyházán születtem 1966. már-
cius 3-án, most is itt lakom kis 
családommal, férjemmel és két 
fiunkkal. Megköszönöm nagy-

szüleimnek és szüleimnek, hogy 
példamutató vallásos életet éltek és 

sokat imádkoztak értünk, sokat tanul-
hattam tőlük. Nagyon szeretem és tisztelem a Szűzanyát, 
az, hogy az ő nevét viselhetem még inkább örömmel tölt el. 

A Mária Rádiót már a próbaadás óta hallgatom, ami-
nek februárban múlt 14 éve. Azóta mindig hallgatjuk éj-
jel és nappal, nemcsak a lakásba, ha az udvarra, mezőre 
vagy kirándulni megyünk mindig visszük magunkkal, ki 
sem kapcsoljuk. Amikor meghallottam Csorba Mihály 
koordinátor  önkéntes toborzó felhívását, azonnal jelent-
keztem, mert éreztem a Szűzanya hívását és fontosnak 
tartottam, hogy munkálkodhassam az Úr szőlőjében, a 
Szűzanya rádiójában. Megfogott, hogy ebben a nagy csa-
ládban imádkoznak az önkéntesekért, hiszen az imának 
nagy ereje van. Örömmel imádkozom, belekapcsolódom 
a rózsafüzérbe, szentmisébe, keresztútba, ami éppen adás-
ban van, a szentírást is a rádióval együtt olvasom. Kérdé-
seimre a rádió műsorain keresztül megkapom a válaszo-
kat. Úgy érzem, a katekézisek és prédikációk által Jézus 
szól hozzám, amiket le is jegyzetelek. 

Rózsafüzért szoktunk imádkozni a helyi templomba, a 
csíksomlyói stúdióba és háttér imát is vállalunk a helyi 
önkéntesekkel. Önkéntes tevékenységemhez hozzátarto-
zik a magazinok kézbesítése és az adományok eljuttatása 
a stúdióba, ebben segítségemre van édesanyám és Konrád 
Emese. Örömmel veszek részt az önkéntestalálkozókon, 
a lelki táplálék, a közös ima és az együttlét megerősít. 
Szavakban kifejezhetetlen a Mária rádió jelentése a szá-
momra, a mennyország elő íze, lélekemelő, léleképítő, 
megnyugtat, felemel, bátorít, türelemre, szeretetre, meg-
bocsájtásra, elfogadásra tanít. Vigasztalja a szomorkodó-
kat, a betegeket, átalakít és formál, megtanít, hogy soha 
ne engedjük el a Jóisten kezét, mert ő sem engedi el a 
miénket. Szeretném, ha minél többen hallgatnák a rádiót, 
ezáltal a Jóistenhez fordulnának és nagyobb hitre jutná-
nak, mert Isten mindig ugyanaz tegnap, ma és holnap is. 
Örömmel ajánlom mindenkinek a Mária Rádió hallgatá-
sát, mert egy igazi fénysugár, útmutató a sötét világban. 
Felkérem a hallgatókat, szívvel adományozzanak, hogy 
fennmaradhasson ez a csoda, a Szűzanya rádiója az idők 
végéig, mert már sokszor megtapasztaltam, hogy a befek-
tetett időm, adományom és energiám a Jóisten akaratával 
megegyezően térült vissza.

A Jóisten áldását kérem a rádió vezetőségére, munka-
társaira, önkénteseire, hallgatóira és adományozóira, hi-
szem, hogy a Szűzanya nem hagyja el az Ő országát, hála 
mindenért.
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Merker Judit vagyok, 60 éves 
szatmári lakos. Férjnél vagyok, 
négy gyerekünk és négy uno-
kánk van. Műszaki rajzoló és 
tervező voltam, majd kitanul-

tam a könyvelést is. Később 
rékényszerültem arra, hogy egy 

ideig külföldön dolgozzak. Mivel 
beteget gondoztam, akit nem lehetett magára hagyni, 
nem volt lehetőségem szentmisére járni. Ebben az idő-
szakban fedeztem fel a Mária Rádiót az interneten. On-
line kezdtem hallgatni nagyhéten és húsvétkor. Ekkor 
nyújtotta nekem a legtöbbet, mert nem tudtam temp-
lomba menni, mégis így át tudtam élni az ünnepet.  

Miután hazakerültem, szomjaztam, hogy ismét hall-
gathassam. Sokat tanultam, fejlődtem a rádiónak kö-
szönhetően. Általa másképp látom a dolgokat. Mélyebb 
lett a hitem. Azelőtt is jártunk misére meg minden, de 
szeretném ezt átadni a gyermekeimnek, ezt a többletet: 
a hit mélységeit, de nem csak nekik. Ezt próbálom ten-
ni akkor is, amikor bejárok a rádióba. A takarítástól az 
adatok bevitelén át a pénz számolásáig mindent szívesen 
megteszek, amit kell. Megtaláltam a helyem. A követ-
kező dolog, amiben szeretnénk a férjemmel együtt segí-
teni, az a stúdió hangszigetelése. Remélem, mire megje-
lenik az újság, addig meg is lesz.

Buzdítok mindenkit, aki teheti, hogy vállaljon ön-
kéntességet a Mária Rádiónál. Szolgáljunk szeretettel, 
odafigyeléssel, és találjuk meg mi is a helyünk.

Györgyjakab Emília vagyok 
Futásfalváról. Férjnél vagyok, 
van két fiunk: 20, illetve 15 
évesek. Vallásos életet éltem 
gyerekkorom óta. A templom 

mellett laktunk, az egyház volt 
a mindenem. Isten volt a mene-

dékem. Sok próbatételen mentünk át, 
de a Jóisten mindig megsegített. A férjem vállalkozó, 
az üzletünkben dolgozom. Az Élet a Lélekben imacso-
portba járok Sepsiszentgyörgyre. Ott ismerkedtem meg 
Görgényi Tündével. Tőle hallottam a Mária Rádióról, 
de akkoriban nem lehetett fogni nálunk. Ennek ellenére 
vállaltam az önkénteskedést. Most már sokan hallgatják 
a faluban, főleg a Digi-kábeltévé által. Nemcsak az idő-
sek, hanem sokan a fiatalok közül is szeretik. Valóban 
lelki feltöltődés a Mária Rádiót hallgatni. Kb. három 
éve önkénteskedek, és nagyon jó, hogy valamit tehetek 
másokért. Ne csak magunkra gondoljunk, vállaljunk 
önkéntes szolgálatot a Mária Rádiónal, mert érdemes.

LELKI TÁPLÁLÉK
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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

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

ADOMÁNYOK KIADÁSOK

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

NAGYVÁRADI STÚDIÓ
Levélcím: str. Bârsei nr. 18
 410 423 Oradea / Nagyvárad
Telefon: 0259 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

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

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

A Mária Rádiót csak Isten segítsége és az Önök adományai tartják fent. Mindkettőre nagy szük-
ségünk van. Ha támogatni szeretnék rádiónkat, éljenek az alábbiakban leírt módszerekkel:

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK

ON-LINE  
ADOMÁNYOZÁSI 

LEHETŐSÉG  

HONLAPUNKON 
KERESZTÜL

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

STÚDIÓK
ELÉRHETŐSÉGEI
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