
w w w . m a r i a r a d i o . h u

M A G A Z I N • 2016 január   

Isten éltessen MAGYAR MÁRIA RÁDIÓ 
10. születésnapod alkalmával!

A 2015-16-os év fordulója különleges a Mária Rádió életében. 

Ilyenkor visszatekintünk az előző évre. Egy rendkívüli év áll mö-

göttünk, ami 10 éves történetünkben még nem volt. Sokszoro-

san átélhetjük, hogy a Mária Rádió gyökerei az égbe nyúlnak. Az 

Isten ajándéka vagyunk! Meghatározó volt a 2015-ös év, a Má-

ria Rádió életében, mert az átélt kataklizma után, 2016-ban vár-

juk az új budapesti frekvenciát, amely újra lefedi a Mária Rádió 

műsorával Budapestet. Ez a körülmény segít abban, hogy saját 

bőrünkön érzékeljük, hogy mennyire az Isten kezében vagyunk, 

hogy ajándék vagyunk a Szűzanyától. Ez az év, amikor a Ferenc 

pápával személyesen találkozhatott a 75 Mária Rádió képviselője 

az öt kontinensről, és Ferenc pápa megerősítette, amit minden 

nap minden Mária Rádió újra és újra megtapasztal, hogy karizma 

a Mária Rádió, Isten ajándéka. 

Abban a tudatban megerősödve lépünk át a 2016-os évbe, 

hogy tudjuk, érezzük, tapasztaljuk, hogy sok ember szeretete 

tartja létben ezt a rádiót. Ez a szeretet nem érzés csupán, hanem 

tett, cselekvés, akarat. Sok nyilvános, még több nem közismert 

csodálatos kisebb - nagyobb szeretet történet szövevénye a Má-

(folytatás a következő oldalon) (folytatás a következő oldalon)
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Tíz év – csodák sora a Mária Rádióval

Mindenkinek van egy története az eseményekről. Ez úgy szól, 

ahogy Ő látta, ahogy Ő élte át a dolgot. Elmesélem az én törté-

netemet, a csodák sorát, amit megéltem a Mária Rádióval. Tíz év, 

tíz csoda.

1. Nekem a Mária Rádió a cursillóval kez-

dődött. Ez volt az első csoda. Milyen csoda 

volt ez? Az Istennel való találkozás csodá-

ja. A lanyha kereszténységből a tettre kész-

szé, elkötelezetté válás csodája. Az, amikor 

megéljük, hogy valami nagyon fontos az 

életünk közepét és lényegét foglalja el.

2. Isten emberével, a mai idők prófétá-

jával is találkoztam, ez a második csoda. 

Krisztus szava is olyan erővel szólt a száján, 

mint az apostoli időkben. Ez az apostol P. 

Gaál Jenő SVP. Szavai és tettei is úgy ragadtak meg engem, mint a 

Pétert hallgatókat az Ő szava.

3. Nagy feladatot kaptam, amit a harmadik csodaként élek meg. 

2000-ben, vagy 2001-ben. Jenő atya hangján meghívást kap-

tam: „magának az a dolga, hogy megszervezze a Mária Rádiót.” 

Az Úr szolgájának szava szólt és én hittem neki és nem retten-

tem meg a munkától.

4. Nem értettem a médiához, a rádiózáshoz, még azt sem tud-

tam, mi is a Mária Rádió, soha nem dolgoztam ezen a területen, 

nem volt emberem, nem voltak kapcsolataim, nem voltak anya-

giak a megvalósuláshoz. De ráhagyatkoztam a hívó szóra és bíz-

tam abban, hogy Máté igazat írt: „én veletek vagyok minden nap 

a világ végezetéig” (Mt28.20). Dolgozni kezdtem, s találtam tár-

sakat és mindent, ami kell.

5. Csodaként élem meg, hogy 2005-ben lett egy eladó rádió Bu-

dapesten, lett pénz, amiből megvegyük, a hatóságok engedélyez-

ték, hogy az extrán liberális rádió műsorát átalakíthattuk teljesen 

kereszténnyé, lett pénz az adóra, a stúdióra, s lett hirtelen ötven 

önkéntes, lett pap, aki vállalta a műsorigazgatás szolgálatát és 

2006. január 15-én éjfélkor megszólalt Budapesten a Mária Rádió.

6. S alig indult el, máris új teret nyitott az Úr Mária Rádiójának. 

Még 2006 őszén lehetőséget kaptunk egy másik rádió megvé-

telére és egyesítésére a Mária Rádióval. Egy csapásra Budapest 

nagy környezetében az egész Dunakanyart elérte az adásunk. 

S megértettem, hogy a Mária Rádiónak tényleg mindenkihez el 

kell jutni s ha van elég hitünk, az csodákat művel.

(f l k k ld l )
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7. Minden, ami emberi mű is, ahol emberek is a „teremtők”, ott 

megjelenik a meghasonlás, a gőg, a kivagyiság, az önteltség, az 

egyet nem értés, mert az ördög nem alszik. Ezek a legszebb mű-

veket is képesek lerombolni. Mi is megértünk egy ilyen időt, ami-

kor szinte minden szétesett. De a csoda itt sem maradt el. A Lé-

lek nem engedte elvetni a Mária Rádiót, amire szükség volt, hogy 

megszólítsa a lelkeket és szíveket. És minden elrendeződött és 

egyensúlyba került. Mert hittünk és cselekedtünk.

8. Hogy az Úr szava terjedjen (2Tessz3,1.) új és új sugallatokat 

kaptunk, hol és hogyan lehet meglévő rádiót megvenni, frekven-

ciát kerestetni, sugárzási jogot bérelni és növekedett a mű, Mária 

rádiója. Volt mikor 21 adón szólt a Mária Rádió, lefedve, elérve az 

ország 40%-át.

9. S csodaként éltem meg, hogy jöttek az önkéntes segítők, szá-

zával küldte őket az Úr, mert az aratnivaló sok. Nem kellett az 

anyagiakon sem aggódni, mert mindig annyit kaptunk, amennyi 

éppen kellett. Kaptam nagyszerűen felkészült és szívből elkötele-

zett munkatársakat, mert Őreá hagyatkoztunk.

10. S a tízedik év előtt nagy próbát kellett kiállnunk, mert szeren-

csétlen események hatására meg kellett a budapesti adást szün-

tetni. De azonnal kinyíltak az új lehetőségek, új ajtók tárultak fel és 

csodák csodája, de a Mária Rádió feltámad és tovább szolgálja azt, 

ami az Apostolok cselekedeteiben meg van írva: „az Úr napról nap-

ra növelte az üdvösségre rendeltek számát” (ApCsel. 2,47)

Dr. Szabó Tamás a Mária Rádió elnöke 

ria Rádió családjának valósága. Azt mondanám, hogy ez a szere-

tetháló már nem is láthatatlan, hiszen az elmúlt hónapokban erő-

teljesen nyilvánosságra került, nem csak a Mária Rádió családján 

belül, hanem a hatóságok a sajtó nyilvánossága előtt is. A társa-

dalom előtt teszünk tanúságot a puszta létünkkel. 

A 2016-os évünk programját meghatározza az, hogy tudjuk, 

hogy éppen a menekült hullám mutat rá arra, hogy mennyi-

re szükség van a Mária Rádió munkájára, egy olyan Európában, 

amely azért gyöngült meg, mert nem vállalja gyökereit. Van teen-

dőnk bőven, hiszen mi más dolga van a rádiónak, minthogy meg-

erősítse a Krisztusban való önazonosságot. Ez a megerősítés nem 

csak hitbéli ismeretek közlését jelenti. 

A 2016-os év az Irgalmasság éve, műsorainknak ez szab majd 

irányt. A gyónásról, a bűnbánat szentségéről való ismereteket 

szeretnénk elmélyíteni. Indítunk egy sorozatot az irgalmasság 

évében, azonban itt sem csak az ismeretek átadásáról lesz szó. 

Ferenc pápa nagyböjt 4. vasárnapjának „huszonnégy óra Krisz-

tusért” tervének megvalósítására tárgyalásban vagyunk egy-két 

kegyhellyel, amelyen egy nagy közös gyónási napot tervezünk. 

Az irgalmasság órájának áhítatát folytatjuk, örülünk, hogy hallga-

tóink körében nagyon népszerű.  

Szent Márton éve is elkezdődött, a 2016-os év az irgalmas-

ság nagy szentjének éve is lesz. Euró-

pának a magyar föld több szentet is 

adott. A legnagyobbak közül való 

Szent Márton. Méltó helyet aka-

runk adni Pannónia nagy szent-

jének a 2016-os év programjá-

ban. A csíksomlyói kegyszobor 

600. évi jubileumi ünnepe is ez 

az év. 

A 2016-os évben a Rádió 

nem csak új programokban 

gondolkodik, hanem minősé-

gében is szeretne még jobban 

megfelelni a Mária Rádiós kariz-

mának és ez, a kedves hallgatókra is 

feladatot ró. A Mária Rádió egyik sajá-

z. Euró

et is

ló

-

-

is

sajá-
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tossága, hogy műsorának szerkesztésében számít a hallgatók lel-

kében felhalmozódott hittapasztalat kincseire. A program része, 

hogy közkinccsé tegyük ezt a mérhetetlen értéket, amelyek hal-

latóink lelkében szunnyadnak. A kedves hallgatók, évek, sokszor 

évtizedek Krisztus követésében csodálatos tapasztalatokra tettek 

szert és ez mind ott szunnyad a lelkükben. A Mária Rádió nem 

azért fogadja a hallgatók tapasztalatát, mert ez a rádióknál néha 

szokás, hanem azért, mert tudja, hogy Krisztus követésének ta-

pasztalata megsokszorozódik, ha megosszuk. A telefonálás a rá-

dió stúdiójába nem arra szolgál, hogy elüssük az unalmas időt, 

hanem hogy egymást gazdagítsuk Istennel szerzett tapasztala-

tainkkal. Sokszor olyan értékes telefonhívásokat kapunk, hogy én 

magam is épülök az egyik-másik hallgatónk Szentlélekben kiérlelt 

bölcsességén, mélységes Istenszeretetből fakadó tapasztalatán. 

Az imént a jövőbe, előre tekintettünk. Az év fordulója azonban 

alkalom arra is, hogy számba vegyük az ajándékokat, amelyet 

kaptunk és megköszönjük Minden Adomány Atyjának. Köszö-

netet mondhatunk 

Neki egymásért, 

hogy Ő indított és 

folyamatosan in-

dít, újra és újra eny-

nyi jószándékú 

embert, akik ado-

mányukkal, önkén-

tes munkájukkal 

fönntartják a rádiót.

E n g e d t e s s é k 

meg nekem, hogy 

megköszönjem a 

kedves hallgatók-

nak is a Rádió kö-

zössége iránt ta-

núsított rendkívüli 

hűségét, amelyet a 

2015-ös évben sok-

szorosan megta-

pasztalhattunk! Úgy gondolom, hogy itt nem is a rádió, mint a 

média szerepel a kedves hallgatók előtt, nem is egy intézmény, 

nem is csupán, mint egyfajta szent szórakozási eszköz, hanem 

inkább közösség, ami egymást tisztelő, szerető személyek 

közössége és ezért adunk hálát. Köszönetet mondunk neki és 

egymásnak, mert ez a Szűzanya körül született. Milyen jó, hogy 

nem csak egy műsort kapunk, hanem egy kattintás, és már is egy 

szeretet közösségben érezhetjük magunkat. Talán egy telefonos 

hívás, vagy elektronikus levélben elküldött néhány sor és cselekvő 

építői vagyunk ennek a közösségnek. 

Isten él tessen MÁRIA RÁDIÓ a 10. születésnapodon! 

DÚL GÉZA atya, műsorigazgató
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A mi rádiónk

Zarándoklat Máriabesnyőn 
és Mátraverebély-Szentkúton

a Mária Rádió által szervezett zarándokbusszal 2015. december 

5-én, első szombaton, a 2. adventi gyertya meggyújtása napján

A zarándokbusz 

indulása hírére azon-

nal igent mondtam, 

mert nagyon vágy-

tam már lelki feltöl-

tődésre, mert na-

gyon elnyűnek a 

hétköznapok. Jól 

dön töttem. A min-

ket végtelenül sze-

rető Isten most is bőségesen adott kegyelmeiből pontosan annyit, 

amennyit be tudtunk fogadni. 

Csodálatos idegenvezetőnk volt Máriabesnyőn, aki élete ta-

núságtételét is belefoglalta mondandójába nagyon hiteles, 

megrázó módon. Az ő kérésére élő „angyalokként” mindnyájan 

megöleltük egymást ezzel a nap hátralévő részére közösséget te-

remtve egymásból.  

Nagy hála és öröm van bennem különösen azért, mert amint ha-

zafelé indultunk a templomból buszunk felé, az úton férjem a követ-

kezőket mondta: „Tudod, nem mindig bírom fi gyelemmel a szertar-

tásokat, de amit ma itt átéltem, tényleg megérintett. Behunytam a 

szemem, és engedtem, hogy csak úgy legyek. A vég nélküli dalla-

mok teljesen átmosták a lelkemet. Könnyűnek érzem magam.” 

Több tapasztalat is elhangzott arról, hogy ez a két kegyhely 

azért áldott, mert Isten erős JELENLÉTE tapasztalható itt meg Má-

ria által, Aki Édesanyánk. Én is átéltem azt a békét és örömöt, amit 

csak Isten adhat. Mennünk kell ezután is minél több zarándok-

latra, mert ezek a 

helyek a Szűzanya 

által Isten külön-

legesen áldott Je-

lenlétének helyei. 

Ő gyógyít, hogy mi 

tovább gyógyíthas-

suk a körülöttünk 

lévő világot az Ő 

erejéből, mindany-

nyiunk javára.

KOCSIS ANDREA 

önkéntes

A cigányság otthont talál az egyházban

Kipirult arccal mesélt. Kopasz fejéből elővillanó barna szemei szinte 

lángoltak: „Amikor kiszálltam a kocsiból láttam, hogy mennyire ve-

szélyes a helyzet. Mindenre elszántak. Ijesztő volt a nyolcszáz roma 

férfi , és nem láttam egy asszonyt, egy gyereket sem, még egy kutyát 

sem. Világos, hogy valamire készülnek. A rendőrsorfal túlsó oldalán 

pedig a bakancsos fekete ruhás „rendcsinálók”. Pattanásig feszült a 

helyzet. Tőlem azt várják, hogy föltüzeljem, biztassam őket az össze-

csapásra. Nem tudnak semmit arról, hogy én már megváltoztam. El 

sem tudják képzelni, hogy a köpcös roma termetemmel, a kopasz fe-

jemmel én már béke mellett állok. De mit tehetek egy ilyen lehetet-

len helyzetben?! - „Uram, segíts!” - Átvillant az agyamon, a himnusz! 

„Isten áld meg a magyart!” Én is magyarok vagyok, mi is magyarok 

vagyunk! Megpillantom a sorok között az egyik egyház pásztorát. 

Ő is tanácstalanul áll. Odasúgom neki: „Kezdjük el a himnuszt!” Ér-

ces hangon rázendít: „Isten áldd meg a magyart! Jó kedvvel, bőség-

gel…” Mindenki vigyáz állásba vágja magát! Vele énekelnek. A túlsó 

oldalon is. Mit is tehettek volna mást! Mindkét tábor együtt énekel. 

„Hozz reá víg esztendőt…” „Bal sors, akit régen tép…” Érzem, hogy 

a felgyülemlett feszültség a közös imában kezd kioldódni. Lassan-

lassan az imában kiengednek az idegek. Felcsendül az utolsó sor: 

„Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt.” No de most ho-

gyan tovább? Elkezdem erős hangon a Miatyánkot. Mindenki velem 

mondja. Mindkét tábor. Mire végére értünk senkinek nem volt kedve 

verekedni. Nem kellett sokat beszélnem. Haza indultak az emberek.

A hegy gyomrába az alagutat két oldalról fúrják, és ha jól ve-

zérlik, néhány centi eltéréssel talál koznak. Kétszeres se bes séggel 

halad a társadalmi béke felé az a társadalom is, amelyben a repe-

dések, szakadékok fölött a hidat kétoldalról építik. Ezért nélkü-

lözhetetlen az egyházban amolyan elkötelezett cigány emberek 

képzése, akik az evangéliumtól megérintve az emberhez méltó, 

szép, harmonikus társadalmi kapcsolatok kialakításán együtt dol-

goznak, szenvednek minden jóakaratú emberrel, az egyház célja-

inak megfelelően. 

Ferenc pápa megkoronázza a cigányok királynője szobrot 

és meghajlik előtte

A Mária Rádió többször is beszámolt a nagy eseményről: Fe-

renc pápa a Vatikánban, a VI Pál teremben több ezer, egész Eu-

rópából összesereglett romát fogadott, akik VI. Pál pápának egy 

50 évvel ezelőtt elhangzott mondatára emlékeztek: „Ti nem az 

egyház peremén vagytok, hanem bizonyos szempontból a kö-

zepében. Ti vagytok a szívében”. Ez az 1965. szept. 27-én el-

hangzott mondat új lendületet adott a cigányság és az egyház 

kapcsolatának. Ferenc pápának a Mária Rádió Világcsaládja kép-

viselővel való találkozása előtt néhány nappal ezt ünnepelte uj-

jongó örömmel Európa cigánysága. A mai zűrzavaros viszonyok 

között minél több, az evangéliumi béke mellett elkötelezett test-

vér odaadó munkájára, szívére van szükség ahhoz, hogy az egy-

ház mihamarabb teljesíteni tudja mindazt, amit a Mester rábízott. 

DÚL GÉZA atya, a Mária Rádió programigazgatója
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Hitvalló

Az evangélium alapján segítséget nyújtanak a 
rászorulóknak

A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius 

szervezet. Munkáját a nagy nemzetközi segélyszervezetek által kidol-

gozott és elfogadott alapelvek, szabványok határozzák meg. Szoci-

ális, egészségügyi intézmények fenntartásával, és segélyprogramok, 

akciók útján segíti a rászorulókat korra, nemre, felekezeti hovatarto-

zásra való tekintet nélkül.  A Karitász egyszerre mozgalom és intéz-

mény. Mozgalom, amelyben önkéntesek dolgoznak, és intézmény, 

amely a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezeteként a munká-

hoz szükséges kereteket adja meg. 

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatójával, Besenczi 

Zsolttal beszélgettünk a Karitász küldetéséről.

 Három évvel ezelőtt jelentkezett a Pécsi Püspöki Hittudomá-

nyi Főiskolára...

– Nem volt vele más célom, mint hogy megtaláljam az utamat, és 

hogy bizonyítsak a lányomnak: azért „öreg fejjel” is lehet tanul-

ni, sikereket, eredményeket elérni. Miközben ezt munka mellett, 

levelező tagozaton végeztem, megkerestek azzal, hogy a Pécsi 

Egyházmegyei Katolikus Karitászban nyugdíjba megy az igazga-

tó és szeretnének valakit a helyére. Így kerültem a Püspök atya lá-

tókörébe. Egy évvel ezelőtt nevezett ki a Pécsi Egyházmegyei Ka-

tolikus Karitász igazgatójának.

 Mivel jár ez a feladat?

– Amikor a Karitászról beszélünk, sokan arra gondolnak, hogy 

ez egy olyan segélyszervezet, ahová bekopogtathatnak a bajba-

jutottak, vagy mi keressük meg őket, és a lehetőségekhez mér-

ten segítséget nyújtunk. Igen, így van, de ezen kívül sok minden 

mással is foglalkozunk. A Karitász egyrészt egy önkéntes szerve-

zet, másrészt egy az Egyházhoz köthető lelki közösség. Ezt a ket-

tőt összefogva, az evangélium alapján nyújtja segítségét a rászo-

rulóknak. Ezen túlmutatóan a mai kor többet vár el tőlünk: meg 

kell teremtenünk az anyagi forrásainkat is, ami nem csak azzal jár, 

hogy adományokat kérünk magánemberektől vagy cégektől, ha-

nem pályázatokat is adunk be. Van egy munkahelyteremtő prog-

ramunk, ezáltal nagyon sok embert foglalkoztatunk. A ,,ne csak 

halat, hanem hálót is adjunk” –  elv valósul itt meg.

 Ezen kívül, ha bármilyen olyan helyzet adódik, ahol kérik a se-

gítségüket, akkor ott kell lenniük...    

– Igen, adódhat bármilyen krízishelyzet.

Idén éppen ötéves évfordulója van a vörösiszap katasztrófának. 

Az első segítő önkéntesek ott egy Karitász csapat tagjai voltak. 

A migráns helyzet kapcsán is helytállunk. Röszkén ugyancsak az 

első segítő csapat a civilek és az önkéntesek részéről a Karitász 

volt ott. 

A Pécsi Egyházmegyében az egyházmegyei Karitászt dr. Ud-

vardy György püspök atya irányítja. Ő nevezi ki az igazgatót, ő a 

felelőse a Karitásznak. Működik egy Karitászt segítő Alapítvány is, 

amely szintén Karitász néven fut - nem válik szét a kettő. Ez a for-

rásteremtés eszköze. A munkahelyteremtő programunk is ezen 

keresztül jön létre. Így van kerámiaüzemünk, gyertyaöntő üze-

münk, varrodáink, használtruha-boltunk. Majdnem úgy műkö-

dünk, mint egy gazdasági társaság, de a célja az, hogy forrást te-

remtsünk azokhoz a programokhoz, amiket megvalósítunk.

 Hogyan vesznek részt mindebben a plébániai önkéntes cso-

portok? 

– Ha például kapunk egy kamion ruhát, akkor vannak olyan cso-

portok, akik ezt az adományt szívesen fogadják. Elhelyezik a saját 

segítendő hatáskörükbe. Lehet ez élelmiszer adomány is. Télen 

szoktunk kapni több raklap-

ra valót. Egyrészt a plébániák, 

másrészt a saját ,,ügyfeleink-

nek” segítünk, akik kimondot-

tan minket keresnek, és meg is 

találnak.

A ,,kályha programunk” jó le-

hetőség arra, hogy néhány csa-

ládnak segítsünk a téli fűtésben. 

Minden évben sor kerül a DM 

országos pelenkaosztó prog-

ramjára. Így egyházmegyénként tizenöt családnak tudunk fél évre 

elegendő pelenkát adni. Idősgondozási programban is tudunk se-

gíteni. Foglalkozunk még gyerekek táboroztatásával, nyaraltatá-

sával. Huszonkét önkéntes tábort támogattunk, ezáltal nyolcszáz 

gyereknek tudtunk segíteni az egyházmegyében. Erzsébet tábor-

ba vittünk húsz gyermeket a Balatonra. Csehországban is volt egy 

több országot átfogó kezdeményezés, amelyben velünk együtt öt 

ország vett részt: egy prágai lovagrenddel hét középiskolás diákot 

tudtunk jutalomútra vinni.

 Miként vonják be a diákokat az önkéntes munkába? 

– Az iskolák közösségi szolgálatai az önkéntes munka előkészíté-

sét foglalják magukba. Szociális területen tudnak dolgozni a diá-

kok, ötven órát kell teljesíteniük. A pécsi Nagy Lajos Gimnázium 

diákjai közül hetet vittünk el ebbe a nagyon jól sikerült táborba. 
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Itt vágja körbe a rendelkező nyilatkozatot! Adatok a túloldalon találhatók.
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Adója 1%-val megerősítheti 

a Mária Rádiót!

A Mária Rádió kizárólag a hallgatók adományaiból él. Az 

adományozás egyik formája a személyi jövedelemadó 

1%-ának felajánlása a Mária Rádió számára, amely nem 

jár plusz anyagi költséggel, csupán rendelkeznie kell róla, 

máskülönben az államnál marad.

Sokan vagyunk a Mária Rádió családjának tagjai. Szá-

zezrek hallgatják a Mária Rádiót, akik közül az elmúlt év-

ben csak néhány ezren ajánlották fel adójuk 1%-át a Rádió 

részére.   

Most ismét közeledik az adóbevallások ideje, s a Mária 

Rádió megerősítésére újra lehetőség nyílik.  Ezért kérjük 

minden kedves hallgatónkat, hogy ajánlják fel számunkra 

adójuk 1%-át. Aki nyugdíjas, vagy nincs adózó jövedelme, 

kérje meg családja tagjait, barátait, ismerőseit, hogy 

ajánlják fel adójuk 1%-át a Mária Rádió javára.

Az 1%-os felajánlást az adónyilatkozatban kell közzé-

tenni, melynek tartalmaznia kell a kedvezményezett Mária 

Rádió közhasznú Egyesület adószámát:19385226-1-19

Köszönjük minden régi és új hallgatónk adomá-

nyát, amellyel segíti a Mária Rádió működését. Isten 

kedveli a jókedvű adakozót!
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Ezek a fi atalok százötven állami gondozott diák közé mentek. Az 

utolsó négy napot töltöttem velük: igen nagy változáson men-

tek keresztül. Rájöttek arra, hogy azokat az értékeket, amiket ők 

természetesnek vesznek, azt a többi gyerek nem kapja meg. Az 

iskolakezdési programunkban kétszázötven gyereket tudtunk 

iskolakezdési utalvánnyal támogatni. A tartós élelmiszer-gyűj-

tést folyamatosan végezzük. Ebben is vannak országos szervez-

kedések, például az adventi gyűjtés, az ,,Egymillió csillag a sze-

gényekért“ akció, ami egy szolidaritás-vállalási megmozdulás 

a rászorultak, a szegények érdekében. Egy gyertyát adunk az 

,,Egymillió csillag“ matricával, és cserébe adományt fogadunk el.

 Mit terveznek még az év hátralevő részére?

– Az önkéntesek képzése folyamatos feladatunk. Idősgondozó-

kat képzünk, egyházmegyei szinten egy csapatot. Most indul a 

kályhaprogramunk is. A ,,Szent Erzsébet kenyere” egy kis gesztus 

a plébániákon működő Karitász csoportok részéről: a rászorulók-

nak kenyeret adunk, és a híveket egy kicsit megnyitjuk arra, hogy 

a Karitászon keresztül próbáljanak ilyen szervezett formában se-

gíteni. Mindez Szent Erzsébet ünnepe (november 19.) körül zajlik, 

az eziránt nyitott plébániákon.

 Hogy állnak helyt a migránsok megsegítésében? 

– A civil szervezetekre hárult a segítségnyújtás feladata. Itt gon-

dolok a hideg ellen a takaró, a lábbeli osztására, illetve az orvo-

si segítségnyújtás fontosságára. A Karitász szinte azonnal meg-

jelent Röszkén egy orvoscsoporttal. Míg a határt le nem zárták, 

körülbelül hatvan-nyolcvanezer ember ment át azon a ponton. 

Rengeteg kisgyerek, asszony, anya szorult orvosi segítségre. Az a 

segítségnyújtás, amit ott adni tudtunk, elsődleges és nagyon fon-

tos volt. Önkéntes orvosokkal, ápolókkal, civilekkel segítettünk. 

Egészségügyi és szociális sátrakat állítottunk, ahol ezer fölött volt 

az ellátottak száma naponta. 

 Hogyan élték meg az ott eltöltött órákat? 

– Nagyon nehéz volt látni a sok bajbajutott, szerencsétlen em-

bert. A véges kapacitásunk miatt nem tudtunk mindenkinek se-

gíteni. A hetedik nap hajnali 2-3 órakor nem tudtuk felváltani az 

orvosokat, mert hétvégére nem jöttek új önkéntesek. Elmentek 

aludni, és azt mondták, hogy csak kezelhetetlen helyzetben éb-

resszük fel őket. Ám akkor behoztak egy tizennégy napos, tel-

jesen áthűlt, jéghideg csecsemőt, akit azonnal megmentettek 

Röszkén. Nyáron érkeztek migránsok a pécsi állomásra is, de ők 

hamar távoztak innen. Horvátországban, az opatovac-i menekült-

táborban is voltunk több mint egy hetet. 

 Innen Pécsről főként milyen orvosok mennek? 

– Főként gyerekorvos, baleseti sebész, sürgősségi ellátó orvos, 

mentősök. Rengeteg volt az orvostanhallgató. Akik tudtak a be-

vándorlók nyelvén beszélni, igen nagy segítséget adtak a beteg-

irányításban. 

 Milyen önkéntesekre van leginkább szükségük Pécsett? 

– Sokan jelentkeznek, hogy jönnének önkéntesnek. Kapcsolatban 

állunk a cserkészekkel is. Nálunk inkább kampánymunkák vannak, 

mint például néhány éve a dunai árvíz volt. Napi szinten igen nagy 

mennyiségű ruhaadományt kapunk, ami válogatandó. Az adomá-

nyozási kultúra még nem igazán kiforrott Magyarországon: az em-

berek döntő többsége szívesen adományoznak, de néha előfordul, 

hogy a szemétbe szánt felesleget adják oda. A ruhaválogatásnál 

nagyon elkél a segítség, és olyan kampánymunkákban, amikor tű-

zifát viszünk, amikor a kályhákat hordjuk ki, vagy amikor bútorokat 

szállítunk. Ezeken a helyeken mindig jól jön az önkéntes kéz. A téli 

akcióinkban - az élelmiszergyűjtésben és -osztásban, amikor me-

leg ételt adunk - mindig jó ha jelentkeznek önkéntesek. Próbálok 

egy adatbázist összeállítani a segítőkből, hogy egy levelezőlistán 

keresztül kiküldhessem az éppen adódó konkrét feladatokat. 

BODNÁR EMESE
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Inter arma caritas – Fegyverek között a szeretet
JÚLIUS 06–15. Zalavár – Környezet- és Ter-
mészetvédelmi Gyermektábor 
JÚLIUS 10. vasárnap, 09.00 óra – Szentmise 
az MH Balatonkenesei Rekreációs Központban
JÚLIUS 12. kedd, 07.00 – Honvédkórház ká-
polnája – Szentmise a Honvédkórház Kápol-
nájában
JÚLIUS 17. vasárnap, 09.00 óra – Szentmise 
az MH Balatonkenesei Rekreációs Központban
JÚLIUS 24. vasárnap, 09.00 óra – Szentmise 
az MH Balatonkenesei Rekreációs Központban
JÚLIUS 31. vasárnap, 09.00 óra – Szentmise 
az MH Balatonkenesei Rekreációs Központban
AUGUSZTUS 07. vasárnap, 09.00 óra – 
Szentmise az MH Balatonkenesei Rekreációs 
Központban
AUGUSZTUS 09. kedd, 07.00 – Honvédkór-
ház kápolnája – Szentmise a Honvédkórház 
Kápolnájában
AUGUSZTUS 14. vasárnap, 09.00 óra – 
Szentmise az MH Balatonkenesei Rekreációs 
Központban
AUGUSZTUS 21. vasárnap, 09.00 óra – 
Szentmise az MH Balatonkenesei Rekreációs 
Központban
AUGUSZTUS 25. csütörtök 12.00 óra - 27. 
szombat 13.00 óra  – Katonalelkészek lelki-
gyakorlata 
szeptember 08. csütörtök, 10.00 – Katoli-
kus Tábori Püspökség – Katonalelkészi Szak-
mai Nap
SZEPTEMBER 9. péntek, 10.00 – Katolikus 
Tábori Püspökség – Katolikus Tábori Püspök-
ség Baráti Kör találkozó
SZEPTEMBER 13. kedd, 07.00 – Honvéd-
kórház kápolnája – Szentmise a Honvédkór-
ház Kápolnájában
SZEPTEMBER 17. szombat, 10.30 óra – Bu-
dapest II. kerület-Máriaremete – Nemzeti Ka-
tonai Zarándoklat és Családi Nap – 15 km-es 
menetgyakorlat a zarándoklatra – Kapisztrán 
Szent János Elismerések átadása 
SZEPTEMBER 26-30. hétfő-péntek – Bu-
dapest – 59. Nemzetközi Katonai Zarándok-
lat előkészítő konferenciája (CIP) 
SZEPTEMBER 30. – október 02. MH 
Balaton kenesei Rekreációs Központ – Csa-
lád- és Házasságerősítő Hétvége 
OKTÓBER 06. csütörtök, 10.00 – Katolikus 
Tábori Püspökség – Katonalelkészi Szakmai 
Nap
OKTÓBER 06. csütörtök, 18.00 óra - Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Kápol-
na – Szentmise az Aradi Vértanúk Emlékére 
OKTÓBER 11. kedd, 07.00 – Honvédkór-
ház kápolnája – Szentmise a Honvédkórház 
Kápolnájában
NOVEMBER 03. csütörtök, 10.00 – Kato-
likus Tábori Püspökség – Katonalelkészi 
Szakmai Nap
NOVEMBER 04. péntek, 10.00 – Katolikus 
Tábori Püspökség – Katolikus Tábori Püs-
pökség Baráti Kör találkozó
NOVEMBER 08. kedd, 07.00 – Honvédkór-

ház kápolnája – Szentmise a Honvédkórház 
Kápolnájában
NOVEMBER 25. péntek – Honvédelmi Mi-
nisztérium – Adventi Gyertyagyújtás
NOVEMBER 30. szerda 16.30 óra – Vers-
mondó Verseny 
DECEMBER 02. péntek – Honvédelmi Mi-
nisztérium – Adventi Gyertyagyújtás
DECEMBER 05. hétfő 16.00 óra – Mikulás 
Ünnepség 
DECEMBER 09. péntek- Honvédelmi Mi-
nisztérium – Adventi Gyertyagyújtás
DECEMBER 13. kedd, 07.00 – Honvédkór-
ház kápolnája – Szentmise a Honvédkórház 
Kápolnájában
DECEMBER 15. csütörtök 10.00 óra - Kato-
likus Tábori Püspökség – Tábori lelkészi ta-
lálkozó 
DECEMBER 15. csütörtök, 11.00 – Kato-
likus Tábori Püspökség – Katonalelkészi 
Szakmai Nap
DECEMBER 16. péntek- Honvédelmi Mi-
nisztérium – Adventi Gyertyagyújtás

KATONALELKÉSZEK ETIKAI 
(katonai értéktani) ELŐADÁSAI 
Takács Tamás alezredes
1. Bizalom, hit, tekintély, engedelmesség; 
2. Lelkiismeret – A döntés tudománya, 
avagy „túlélés” emberi módon 
Szentesi Csaba őrnagy
1. Otthon- és hazaszeretet; 2. Megbocsátás 
vagy bosszúállás a Biblia tükrében
Horváth József őrnagy
1.Nemzeti múltunk katonahősei; 2. Az élet 
védelme a Ne ölj! parancs alapján
Kálinger Roland őrnagy
1. Fegyvernemi védőszentek; 2. Kötéltánc 
élet és halál között - Az emberi élet szent-
sége, sérthetetlensége, minősége
dr. Alácsi Ervin János százados
1. Vallások, egyházak és felekezetek; 2. Sá-
tán? Megszállottság? Ördögűzés? – a való-
ság a fi lmek mögött
Kótai Róbert százados
1. Válságos helyzetek a katona életében; 
2. A jóllét és a kiválóság kombinációja
Rácz István százados
1. Ünnepeink és emléknapjaink; 2. „Egy 
arctalan társadalom felé”- Internet- 
facebook-, játék- és számítógép függőség
Markovics Milán Mór főhadnagy
1. Az emberi jogok az etika tükrében; 
2. Emberi téveszme? Kalandozás az élet 
alapvető kérdései körül
Horváth Kornél hadnagy
1. Katonák a Bibliában és a Krisztus utáni 
első századokban; 2. „Az egyház bűnei?” –  
A keresztes hadjáratok és az inkvizíció
Berta Tibor ezredes
1. Jellem, becsület, bajtársiasság; 2. „A Ha-
záért mindhalálig!” Hivatás, mesterség, 
szakma – motiváció és nemzeti érték

BERTA TIBOR ezredes, általános helynök

A Katolikus Tábori püspökség 
2016. évi kiemelt programjai

Minden szerdán 19.20–20.00 óra között.
Inter arma caritas – Fegyverek között 
a szeretet – Magazinműsor a Mária 
Rádióban
Ismétlés szombaton 17.00–17.20 óra, 
kedden 04.10–04.30 óra

JANUÁR 12. kedd, 07.00 óra – Honvédkór-
ház kápolnája – Szentmise 
JANUÁR 12. kedd – Budavári Mátyás-
templom – Doni emlékmise
JANUÁR 12. kedd – Katolikus Tábori Püs-
pökség – Katonalelkészi Szakmai Nap
FEBRUÁR 09. kedd, 07.00 óra – Honvéd-
kórház kápolnája – Szentmise a Honvédkór-
ház Kápolnájában
FEBRUÁR 12. péntek, 10.00 – Katolikus Tá-
bori Püspökség – Katolikus Tábori Püspök-
ség Baráti Kör találkozó
FEBRUÁR 16. kedd, 10.00 – Katolikus Tábori 
Püspökség – Katonalelkészi Szakmai Nap
MÁRCIUS 08. kedd, 07.00 óra – Honvéd-
kórház kápolnája – Szentmise a Honvédkór-
ház Kápolnájában
MÁRCIUS 24. csütörtök – Honvédelmi Mi-
nisztérium – Nagyböjti áhitat
MÁRCIUS 24. csütörtök, 10.00 óra – Kato-
likus Tábori Püspökség – Tábori lelkészi ta-
lálkozó 
MÁRCIUS 24. csütörtök, 11.00 óra – Ka-
tolikus Tábori Püspökség – Katonalelkészi 
Szakmai Nap
ÁPRILIS 7-8. csütörtök-péntek, 10.00 – Ka-
tolikus Tábori Püspökség – Katonalelkészi 
Szakmai Nap
ÁPRILIS 12. kedd, 07.00 – Honvédkórház 
kápolnája – Szentmise a Honvédkórház Ká-
polnájában
MÁJUS 2-3. hétfő-kedd, 10.00 – Katolikus 
Tábori Püspökség – Katonalelkészi Szakmai 
Nap
MÁJUS 10. kedd, 07.00 – Honvédkórház 
kápolnája – Szentmise a Honvédkórház Ká-
polnájában
MÁJUS 20-21-22. – Lourdes – 58. Nemzet-
közi Katonai Zarándoklat 
MÁJUS 28. szombat, 18.00 óra – Előesti 
Szentmise a Magyar Hősök Emléknapja Tisz-
teletére
JÚNIUS 7. kedd, 10.00 – Katolikus Tábori 
Püspökség – Katonalelkészi Szakmai Nap
JÚNIUS 14. kedd, 07.00 – Honvédkórház 
kápolnája – Szentmise a Honvédkórház Ká-
polnájában
JÚNIUS 18. szombat, – Zalavár – Szent Cirill-
Szent Metód Ünnepség 
JÚNIUS 22. szerda 14.00 óra Katolikus Tá-
bori Püspökség – Katolikus Tábori Lelkészek 
Napja
JÚLIUS 03. vasárnap, 09.00 óra – Szentmise 
az MH Balatonkenesei Rekreációs Központban
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A mi rádiónk

Az Isten arca, az Irgalmasság arca (II. rész)
A magyar Mária Rádió születésének 10. évfordulóját ünnepli 

az irgalom évében 

Tízedik éve szól magyar nyelven a Mária Rádió az éterben - az ir-

galmasság éve egybeesik a Mária Rádió megszólalásának 10 év-

fordulójával. Az örömünnepen hálát adunk a Mindenhatónak, az 

Irgalmasság Atyjának, hiszen a Gondviselés folyamatos ajándéka-

ként éljük meg azt a hallgatókkal, az adományozókkal, önkénte-

seinkkel együtt. Szemléljük az Isten iránti szeretet csodáját, mert 

ez már nem alkalmi fellángolás, hanem folyamatosan, napról 

napra, időnkét rendkívüli áldozatkészséggel fenntartott élő kö-

zösségi kapcsolat Vele, aki az Igében fejezi ki magát.

Kedves Mária Rádió Hall-

gatók! Mária Rádió Barátai! 

Ti vagytok a bizonyíték arra, 

hogy a mai emberben rendkí-

vüli az Isten iránti éhség. Egye-

sek istentelen kornak festenék 

le napjainkat. Ezzel szemben 

azt látjuk, hogy korunk a vér-

tanúk kora, a szentek kora, 

soha annyi szentet nem avat-

tak, mint napjainkban. A Mária 

Rádió is a 21. század katedrá-

lisa, amelyet az emberek ma-

guk építenek napról napra. A 

Rádió, amely 24 órán át, óráról-órára az éterben hallhatóvá teszi az 

Atyát, az irgalom Atyját, az Igét, az imádság szavát, a tanúságte-

vő keresztény életet. Különös jel ez manapság, ha fi gyelembe vesz-

szük, hogy Magyarországot negyven éven át istenellenes diktatú-

ra nyomorította. Sőt, azt látjuk, hogy az Irgalom Istene utáni vágy 

előteremti a magyar társadalomban és az öt kontinens 75 országá-

ban azt a szellemi kapacitást, amely önkéntes erőforrásokból, egy 

kis szervezéssel, 24 órás műsorfolyamot alkot. Ez a tíz év Magyaror-

szágon is jelzi, hogy – bár vannak nehézségek, gondok – mégis, az 

Isten országában nincs helye a kishitű nyöszörgésnek, a rövidlátó 

emberi számítgatásnak. Isten él, cselekszik, számít ránk és végre-

hajtja terveit!

Úgy érzem, üzenete van annak, hogy a második vatikáni zsinat be-

zárásának 50. évfordulóján kezdődő jubileumi év, az irgalmasság éve, 

nálunk egybeesik a rádió évfordulójának ünnepével. Ferenc pápa 

jubi le umi évi körlevelében kifejti, hogy a mai, a föld feletti uralom esz-

ményét követő világunknak nagy szüksége van az irgalom híradásá-

ra, hogy jól válasszon a „szabadság és rabszolgaság”, a „testvériség és 

a gyűlölet” között. Úgy gondolom, hogy a Mária Rádió gyűjtőhelye 

azoknak, akik a szabadságot és a testvériséget választották. Ez a jubi-

leum ünnep! Ünnepe a szabadságot választó embereknek a mikro-

fon bármelyik oldalán.

Szentév céljáról a következőt mondja a pápa, „a mindennapok-

ban éljük meg az irgalmasságot.” „Engedjük, hogy Isten meglep-

jen bennünket, Ő soha nem fárad bele, hogy kitárja szíve kapuját, 

és újra meg újra megmutassa, hogy szeret bennünket…” (IA.25.) A 

Rádió az irgalom üzenetét hordozza a legváratlanabb helyeken, el-

viszi a börtönökbe, a betegágyakhoz, azokhoz, akik egyedül van-

nak, akiket mások tán fölöslegesnek gondolnak. „Amikor a Má-

ria Rádiót hallgatom, mindig megpihenek, béke tölt el.” – mondja 

egy ágyhoz kötött beteg hallgató. Mi ennek a titka? Isten irgalma 

maga fölé emel bennünket, hiszen Ő, amikor életét adta az embe-

rért, kinyilvánította, hogy saját életénél fontosabbnak tartja a mi-

enkét. Ezzel ünnepi ragyogást 

varázsol az ember lényének 

legmélyebb sötétségébe is. 

A Mária Rádió ennek a szerény 

szolgája. 

Van mit ünnepelnünk! Fe-

renc pápa a Mária Rádió Vi-

lágcsaládjának fogadásán be-

szédében „karizmának”, Isten 

ajándékának nevezte a Má-

ria Rádiót. És ezt nem mi, ha-

nem a Pápa mondta. Mi is azt éljük át, amit a Szűzanya annak ide-

jén. Égből kapjuk Isten Ajándékát, az Igét, amely egész életünket 

újjá alkotja. Méltán ünnepelünk, hiszen amikor a pápa karizmának 

mond bennünket, azt fejezi ki, hogy fölismerte bennünk az egyhá-

zat. Mindez túlmutat önmagunkon. Szavaival isteni kaland részesei-

vé tesz bennünket, hallgatókat, önkénteseket, papokat, szerzetese-

ket, krisztushívő világiakat.

Amint Ferenc pápához, Szent Péter utódához lép a Mária Rádió 

világcsaládja, Magyarországon nagyon fontos számunkra, hogy Dr. 

Erdő Péter bíboros úr hálaadó szentmisében velünk együtt ünnepli 

a Mária Rádió fennállásának, működésének 10. évfordulóját. 

Ünnepeljünk együtt! 

DÚL GÉZA 

a Mária Rádió programigazgatója
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Spirituális Tanács a Mária Úton

Megalakult a Mária Út Egyesület Spirituális Tanácsa az Egye-

sület november végi, önkormányzatoknak szóló munkatalál-

kozóján. A Spirituális Tanács öt egyházi személyből áll, tag-

jai:  Dr. Székely János  esztergom-budapesti segédpüspök, 

Fr. Kálmán Peregrin OFM Mátraverebély-Szentkút nemze-

ti kegyhelyünk igazgatója, Dr. Kapin István   Máriapócs kegy-

helyigazgatója, és  Kirner Antal Zoltán  Celldömölk plébáno-

sa.  Steinbach József  a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 

Tanácsának elnöke megfi gyelőként vesz részt a munkában.

Az alakuló ülésen résztvevők meghatározták a Spirituális 

Tanács elsődleges feladatait, melyek a következők:

– a Mária Út lelkiségének megőrzése

–  a Mária Úton zajló események és rendezvények keresz-

ténységhez hű megvalósítása

–  a zarándoktársadalom és hagyományok erősítése és 

építése a Kárpát-medencében

–  logók, szimbólumok, jelképek használatának ellenőrzése

–  a Mária Út Egyesület döntéseinek véleményezése

Székely János esztergom-budapesti segédpüspök az ala-

kuló ülésen elmondta, a Mária Út a Kárpát-medencében szét-

szóródott magyarság és a társadalom lelki ütőere, hiszen a 

Mária Út összeköt, a zarándoklás pedig lelki és társadalmi se-

beket gyógyít.

A Mária Út Egyesület önkormányzatoknak szóló munkata-

lálkozóján több mint ötven olyan polgármester is részt vett, 

akik önkormányzatukkal tagok a Mária Út Egyesületben. A 

munkatalálkozón megvitatták a szállásfejlesztések lehetsé-

ges módjait és a 2016-ban megrendezésre kerülő rendezvé-

nyeket.

HORVÁTH RÉKA
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Keresztes Szilvia 29 éves. Tanul-

mányait a Vörösmarty Mihály Gim-

názium dráma tagozatán végezte. 

Mint mondja, nagyszerű négy év 

volt, rengeteget kapott a gimnázi-

umi évek alatt. Személyes érdeklő-

dése a művészetek és a zene iránt 

mindig jelen volt az életében, és 

ez azóta sem változott. Kommuni-

káció és médiatudomány szakon 

diplomázott, emellett szakmai ké-

pesítést szerzett jazz-ének szakon. 

Jelenleg is énekel. Szülei, nővére 

mindenben támogatják Szilviát. 

 Kedves Szilvia, hogyan kerültél kapcsolatba a Mária Rádióval, 

és mivel foglalkozol itt?

Egy álláshirdetés útján kerültem a Rádió közelébe, de korábban is 

ismertem a Mária Rádiót. A rádió koordinátorával, Boros Zoltán-

nal kerültem először kapcsolatba, akivel a Mária Útnál és a Rádió-

nál lévő nyitott lehetőségekről beszéltünk. Nagyon nagy öröm 

volt számomra, hogy végül a Rádió szerkesztőségében találtam 

meg a helyem. A napi műsorfelelősi feladatok ellátása mellett 

riporteri feladatokat látok el. A „Hitvalló”, és Kossuth Rádióban 

is hallható „Igéző” műsorokat készítem. Riporter kollégáimmal 

együttműködve szervezzük a riportalanyokat, és készítjük a be-

szélgetéseket a műsor számára.

 Mit jelent számodra ez a munka? Mennyiben gazdagodtál ál-

tala? 

Nagyon sokat jelent nekem, hogy itt dolgozhatok, különösen 

azért, mert gazdagodtam általa. A gyakorlati munkavégzés és a 

folyamatos kommunikáció számomra igen fontos a mindennapi 

munkámban. A kollegáim személyében nagyszerű embereket is-

mertem meg. Úgy érzem, olyan helyen dolgozom, ahol mindig 

bíztatnak, értékelnek. Egyre többet használhatom a hangomat a 

rádióban szpotok felmondása, hírolvasási munkák során, s ez na-

gyon jó feladat. Szakmailag akkor tud igazán építeni, ha embe-

rileg és spirituálisan is kapunk valamit. Szerencsés vagyok, mert 

úgy érzem, ez a kettő a munkában is találkozik.

 Mennyiben mélyült el a hited ez alatt az idő alatt? Segített-e eb-

ben a Rádió, az ott megélt tapasztalatok, élmények, kapcso latok?

Fél éve dolgozom a Mária Rádiónál. Az itt töltött idő erősítette hi-

temet, nyitottabbá tett az emberek felé. Az itt megélt élmények 

nagy számban bizonyítékok voltak arra, hogy a legfontosabb a 

béke, és az egymás felé fordulás. Erre kell törekednünk.

Tanúságtevő

 Kapcsolatban vagy-e a többi műsorkészítő kollégával?

Igen, napi műsorok fi gyelésével sok szerkesztővel kerülök kap-

csolatba. A szerkesztőségben adódó napi feladatokban is segítek.

 Kiknek a számára készül a műsor, amelynek munkálataiban 

részt veszel?

A „Hitvalló”, „Igéző” műsorok tanúságtételek, emberi történetek, 

portrék, így mindenkihez szólnak, aki nyitott egy-egy új életutat 

megismerni.

 Mivel foglalkozik a műsor?

Portrék ismert és elismert személyekkel. Az interjúk során a szak-

mai úton túl az emberi útról, az élet spirituális állomásairól beszél-

getünk, és arról, hogy ki milyen értékek mentén éli az életét, végzi 

a munkáját, tesz eleget hivatásának.

 Mi a célod a műsorral? 

Minden interjúnál fontos számomra, hogy megfelelő mérték-

ben nyissam meg beszélgetőtársamat. Egy része ennek szakmai 

szempontokon múlik, hiszen egyre többet és többet tanulhatok 

belőle, mint riporter. Ez egy személyes, nem pedig szakmai be-

szélgetés, így nyitottnak, tapintatosnak kell lennem, és szeretet-

tel fordulni a másik felé. Ha így teszünk, mindig megfelelő, őszin-

te partnerek leszünk a stúdióban. Így lehet a hallgatókhoz is közel 

hozni egy beszélgetést, üzenetet.

 Hogyan találsz riportalanyokat? 

Saját ötletek és ajánlások alapján.

 Említs néhány különleges, emlékezetes pillanatot! 

Különleges pillanatokban nem egyszer volt már részem a műsor 

készítése során. Itt megemlíteném a vágás örömteli munkálatait is, 

hiszen az adott hanganyag szerkesztése is általában nagy öröm. De 

a beszélgetés során többször volt szerencsém személyes és meg-

indító élményeket, életutakat végighallgatni. Sokat tanulok belő-

lük, mint hívő, mint ember, attól függően, ki mit oszt meg velem. 

Nagy élmény volt számomra Trokán Péterrel, Dr. Kisida Elek sebész-

szel vagy Kiss Jánossal, a Győri Balett igazgatójával beszélgetni. 

Trokán Péter gyerekkori emlékein keresztül osztotta meg velem, 

milyen szívesen emlékszik vissza régi magyartanárára, hiszen ő lát-

ta meg benne először a tehetséget, s ezzel ő indította el a pályán. 

Dr. Kisida Elek mesélt arról, hogyan milyen kapcsolat fűzte egy idős, 

első világháborús tábornokhoz, akinek bölcs szavaira kezdő sebész 

kora óta emlékezik, vagy hogy mi hívta haza amerikai szakmai sike-

rei után mégis a hazájába. Seemann László kürtművész pedig igen 

személyes élményeket, emlékeket osztott meg velem és a hallga-

tókkal arról, hogyan birkózott meg az életében jelentkező komoly 

magánéleti válságokkal, s ezek milyen hatással voltak a benne lako-

zó művészre, és hogyan találta meg hitét.

Készítette: STARKNÉ OSVÁT ANNA

A Mária Rádió II. KÓRUSVERSENYE 2016. június 3–5.  
A Budapest – Kelenföldi Szent Gellért templomban, XI. ker. Bartók Béla út 149.

A Mária Rádió az egyházi kóruséneklés inspirálására, színvonalának emelésére, a szent zene értékeinek megismertetésére kórusver-

senyt hirdet amatőr énekkarok (templomi, vagy világi kórusok, gregorián Scholák, iskolai kórusok, és más éneklő közösségek) részére. 

A jelentkező együttesek 3 féle kategóriában versenyezhetnek. Egy kórus több kategóriában is indulhat. 

 I. kategória: GREGORIÁN ÉNEK

 II. kategória: NÉPÉNEK „In memoriam Jáki S. Teodóz OSB (1929–2013)”

 III. kategória: KÓRUSMŰ

A jelentkezés határideje: 2016. február 15. 

A versennyel kapcsolatos információ az alábbi email címen, ill. telefonszámon kérhető: korusverseny@mariaradio.hu 

Telefon: (06 1) 212 77 82
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A történelmi Magyarország kegyhelyei

GerjénGerjén
Mária Szívének kegyhelyeMária Szívének kegyhelye

Tolna megyében, a Pécsi egyházmegye Tolna megyében, a Pécsi egyházmegye 

területén lévő kegyhelyterületén lévő kegyhely

ÉNEK 

Ó, Mária szent szíve, szűz virág.

Harmata, illata imádság.

Várja fi át, égi Urát,

Virrasztva, epedve éj s napon át.

Ó, Mária szent szíve, tiszta kert!

Benne az ég Ura lakást nyert.

Fészek a szív, mely haza hív,

Mikor a földi baj ostroma vív.

Ó, Mária szent szíve, gyertyaszál!

Templomi áldozat Te voltál.

Jézusodat, szent Fiadat,

Istennek odaadtad magzatodat!

Ó, Mária szent szíve, könnypatak!

Belőle sóhajok fakadnak.

Hét sebe sír, hét sebe fáj,

Kereszten szenved az égi király.

Ó, Mária szent szíve, csillagunk!

Vezérünk, gyámolunk, bizalmunk.

Nézz le reánk földi csatán!

Vigy a mennybe a harcok után!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: 

Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. 

Balassagyarmat, 1991. 108–109.old.)

Isten jóságát hirdeti

A Mária Rádió küldetése az evangelizáció, s ennek szellemé-

ben megalakulása óta közösséget épít, embereket lelkesít és a 

jó Isten jóságát hirdeti a hallgatóságnak, különösen azoknak, 

akik őszintén keresik lelkük nyugalmát.

Hála és köszönet jár a Mária Rádió munkatársainak és ön-

kénteseinek odaadó segítségéért, buzgalmáért, a támogatók-

tól kapott anyagi támogatásért.

Nagy örömmel tölt el mindnyájunkat, hogy a felvidéki hí-

veink részéről sok pozitív visszajelzés érkezik a Mária Rádió 

szebbnél szebb műsorairól, akik nagyon hálásak, hogy a Má-

ria Rádió segítségével édes anyanyelvükön ápolhatják hitüket.

Ezúton is külön köszönjük, hogy 2012-ben útnak indították 

a Mária Rádió révkomáromi stúdióját, ahol felvidéki papok és 

hívek készítik a műsort. Népünk körében ezzel is elősegítik a jó 

Isten művének folytatását és növekedését, aki minden ember 

megtérését akarja, 

és azon fáradozik, 

hogy napról napra 

jobb legyen az éle-

tünk.

Kívánjuk, hogy 

a Mária Rádió Is-

ten dicsőségét szol-

gálva továbbra is 

lendülettel és lel-

kesedéssel sugároz-

hasson. Erre adom 

áldásom: Az Atya, 

a Fiú és a Szentlélek 

nevében!

Mons. OROSCH JÁNOS, nagyszombati érsekÁ

A Mária Szívéről elnevezett tartomá-

nyi kegyhely a pécsi egyházmegye te-

rületén található, Tolna megyében, a volt 

dunaföldvári járásban. A kegytemplom 

1949-ben épült. Kegyszobra egyenesen 

Fatimából érkezett, és 1978-ban áldotta meg 

a faddi plébános. Azóta minden hónap 13-án van e 

kegyeleti szobor előtt engesztelő ájtatosság a Szűzanya 

szándékai szerint.
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nélkül. A konkrét 

életvitelünk visz Is-

tenünkhöz, nem 

elég csak rátekinte-

ni és imádkozni, ha-

nem a konkrét élet-

vitelt az ünnep, a 

vasárnap, az imád-

ság föltekintésében 

kell beirányozni és 

beosztani. Jaj an-

nak, aki soha nem 

tekint föl, vagy csak 

akkor, amikor az élet 

súlya erre kényszerí-

ti! Jaj annak is, aki 

csak meddőn néze-

lődik, de konkrétan 

nem halad! 

A földi idő véges, 

az ember képes a szertelenségre, a szétszórtságra, a részletekben 

való elmerülésre, az elkeseredésre, depresszióra, a nagy kerülők-

re. Az ünnep Isten Országának a célját hozza el, tisztánlátást, erőt, 

istenközelséget ad. Ünnep nélkül lehet, hogy oda jutunk idősebb 

korunkra, ahová nem akartunk menni, olyanokká válhatunk, ami-

lyenek nem akartunk lenni, úgy szalad el az életünk ideje, hogy 

nem azt tettük, nem azokkal voltunk a legtöbbet, akikkel együtt 

akartunk lenni. Az időbeli ünnep kontroll, felszólítás, lehetőség a 

visszakanyarodásra az időbeli életben.

A szent karácsony és az új év kezdése ünnepi megállók és fel-

tekintések. Napi munkánkból, konkrét idegességeinkből, emberi 

vitáinkból és teremtményi tompaságainkból föl kell tekinteni az 

igaz út, a teljes cél, az tényleg lényeges felé, hogy ez adjon energi-

át, medret, értelmet a konkrét hétköznapjainknak. Az ünnep tük-

re az elmúlt év hétköznapjainak, és magas kilátója a bekövetkező 

hétköznapoknak. 

Kierkegaard szerint „ az életet visszafelé értjük meg, de odafelé 

kell élni”. 

Boldog az, aki odafelé is okosan, szeretettel vezeti az életét.

Dr. PAPP MIKLÓS atya

központi telefonszám (06 1) 373 07 0111
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Gondolatok a hitéletről

AZ ÜNNEP VISZI ELŐBBRE A HÉTKÖZNAPOKAT

A földi emberi élet valamennyi ideig tart. A idő egyformán pereg, 

minden nap egyforma: feljön a Nap, valahogy eltöltjük a napi időt, 

este lesz, lemegy a Nap. Az idő egyforma, és egyformasága a kor 

minden emberét arra ösztönözte, hogy a legjobb megéléshez két-

féle napot vezessen be: a hétköznapot és az ünnepnapot. Melyik a 

fontosabb, melyik visz előrébb? Egyik sincs a másik nélkül, a kétféle 

nap egymást viszi előrébb. Egyikben sem lehet megrekedni végle-

tesen, mert embertelenné válnánk, ha egyfolytában csak dolgoz-

nánk, vagy csak ünnepelnénk. Az ünnep célja: kiszakadni a hétköz-

napokból, a munkából, a heti feszültségből, a hasznos-praktikus 

szemléletből, a kicsiben való gondolkodásból. Persze olyan köny-

nyen mondjuk, hogy az ünnep „kiszakít”, „megállít” – de tulajdon-

képpen hová szakít ki, mi elé állít? Az ünnep célja nem egyszerűen 

a pihenés, hanem az értékek elé állás. Az ünnep nem csak kiszakít, 

hanem föl is emel: fölmutatja azokat a csillagokat, amelyek vezetik 

az életünket. A betlehemi csillag tulajdonképpen nem csak kará-

csonykor akar ragyogni és vezetni, hanem minden ünnep alkalmá-

ból. Éppen az nem tud haladni az életében, akinek elhomályosod-

nak a csillagai, a vezető értékei. Ezeket a vezető értékeket mutatja fel 

a Liturgia, az ünneplés kultúrája, a művészetek, a családi találkozók, 

a beszélgetések – de az ünnepi csönd, a magány, a gondolkodás is. 

A hétköznap olyan, mintha mennénk fel egy hegyre, az ünnep-

nap olyan, mintha alkalmanként megnéznénk, hogy jól megyünk-e, 

merre is van a csúcs, hogyan érdemes menni és hogyan nem érde-

mes. Mi visz fel inkább a hegyre? Biztos, hogy csak a konkrét lé-

pések? Nem szükséges-e előbb felnéznünk a csúcsra, és úgy irá-

nyítanunk a lépéseinket? A konkrét lépés és a megálló föltekintés 

egyformán fontosak, egyik sem visz előrébb a másik nélkül. Nem 

érdemes vakon csak menetelni - a kitérők és az eltévedés kockázata 

miatt - de nem érdemes csak bámulni sem a csúcsra konkrét lépések 
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Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki az igénylőlapot!

Az igénylés csak akkor érvényes, ha minden adatot 

kitöltött!

Az igénylőlapot postai úton az alábbi címre küldje vissza:

MÁRIA RÁDIÓ

NAGY ERZSÉBET

 1133 Budapest, Gogol utca 28.

Vezetéknév: 

Keresztnév: 

Postacím

Város:

Utca, házszám: 

Irányítószám:       

Telefonszám: 

Email cím: 

Itt megadott adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél-

nek nem adjuk ki.

  Hozzájárulok, hogy megadott email címemre a Mária Csa-

ládkártyával kapcsolatban hírlevelet küldjenek.

  Hozzájárulok, hogy megadott email címemre a Mária Úttal 

kapcsolatban hírlevelet küldjenek.

 aláírás helye

Bemutatjuk a Mária Családkártyát, mely a Mária Rádió és a Mária 

Út közös, kedvezményeket nyújtó kártyája. Célunk, hogy az igé-

nyes kultúrát, pihenést, kikapcsolódást, lelki feltöltődést kedve-

ző áron biztosítsuk Önöknek. Leendő Partnereink között múzeu-

mok, színházak, galériák, lelkigyakorlatos helyek lesznek. A Mária 

Családkártya igénylése az alábbi igénylőlap kivágásával és postai 

úton történő visszaküldésével, vagy a honlapunkon regisztráció-

val lehetséges: http://mariacsaladkartya.hu

Az igényelt kártyát 20 napon belül postai úton küldjük meg az 

igénylőknek.

A Mária Családkártya névre szól, át nem ruházható. Igénylése 

ingyenes. Adományt szívesen fogadunk, ugyanis egy kártya elő-

állítása és postaköltsége körülbelül 1000 forint.

Adományt az alábbi számlaszámra tudnak küldeni:

Mária Rádió Közhasznú Egyesület

10918001-00000069-12310017

Adószám:19385226-1-19

Eddigi partnereink:

Új Színház,

Szaléziánum (Veszprém),

Tihanyi Bencés Apátság,

Postamúzeum,

Petőfi  Irodalmi Múzeum,

Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum,

Pápai Református Gyűjtemények,

TIT Planetárium,

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet.

MÁRIA CSALÁDKÁRTYA I G É N Y L Ő L A P

A folyamatosan frissülő partneri listáért látogassanak el honlapunkra : http://mariacsaladkartya.hu

Mária Családkártya – közelebb hozzuk a kultúrát
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GÖRÖGKATOLIKUS ÉLET
Úton Betlehembe!

A görögkatolikus közösségek most rendeztek először karácsony-

váró elő-ünnepet Debrecenben, 2015. december 21-én. A prog-

ramok rendkívül színesek és lélekmelengetőek voltak. Kellett is a 

hideg időben!

Délután Kocsis Fülöp metropolita köszöntötte a görögkatoli-

kus-közösségek találkozójára érkezetteket az Attila téri templom 

előtt:„Hívjuk segítségül a Mennyei Atya szeretetét, és az Ő küldöttét 

az Úr Jézust, akit annyira várunk, hogy megszülessen, és kérjük a 

Szentléleknek átmelegítő, áttüzesítő erejét, hogy az Ő nevében, 

az Ő áldásával legyünk ma itt.”

A felállított sátrak alatt lehetőség volt a parókus atyákkal, az 

intézmények munkatársaival beszélgetni, a közösségek munká-

jával ismerkedni, részt venni kézműves foglalkozásokon, bejglit, 

mézet kóstolni, forralt bort, teát, kávét – mindent, ami forró – hör-

pölgetni.

Az estét végül a Lautitia kóruscsalád ünnepi koncertja zárta 

„Messze zsong a Hálaének” címmel. A Főegyházmegye csak-

nem teljes vezetősége társaságában jelen volt még Palánki Fe-

renc is, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye püspöke. Az 

elmondhatatlanul gyönyörű hangverseny méltó lezárása volt 

nem csak ennek a gazdag napnak, hanem a gyermek és vegyes 

karok egész évi munkájának is. A hangversenyen közreműködött 

még Francesca Provvisionato világhírű operaénekes és az Accord 

Quartet.

Fülöp metropolita atya zárószavaiban arról beszélt, milyen 

csodálatos az Isten szeretete, aki ilyen gyönyörűséges hangzato-

kat teremtett. Ám a legcsodálatosabb talán az, hogy mindezek a 

gyönyörűségek eljuthatnak nem csak a zeneértők, hanem min-

den tiszta szívű ember lelkébe is! „A szépség fogja megmenteni a 

világot” – idézte végül Dosztojevszkijt a metropolita atya.

Az Nyíregyházi Egyházmegye új apostoli kormányzójának 

Első hivatalos Szent Liturgiája Máriapócson

Kegyelmekben gazdag, eseménydús és színes volt Nemzeti kegy-

helyünkön az elmúlt vasárnap, december 13-án.  A 10 órakor kez-

dődő ünnepi Szent Liturgiát Szocska Ábel atya mutatta be, a 

frissen beiktatott apostoli kormányzója a Nyíregyházi Egyházme-

gyének. Ahogy a kegyhely igazgatója, Dr. Kapin István atya fogal-

mazott, bizonyára nem volt nehéz a választás Ábel atya számára, 

hogy hol mutassa be első Szent Liturgiáját apostoli kormányzó-

ként, hiszen máriapócsi Bazilita szerzetesként, különösen is szívé-

be zárta könnyező Szűzanyánk kegyhelyét, a kegyhely és egész 

Máriapócs közössége számára pedig nagy megtiszteltetés volt ez 

az alkalom. Az Isteni Gondviselés különös ajándéka volt, hogy az 

ünneplésbe bekapcsolódott egy több mint 50 fős szerbiai ruszin 

csoport is. A szertartáson részt vett többek között dr. Ruszinkó 

Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkár, aki őszinte és szí-

vélyes gondolatokkal köszöntötte Ábel atyát, és az erre a kitűnő 

alkalomra összegyűlt, együtt ünneplő zarándokokat. A szertartás 

végén a nyíregyházi egyházmegye új vezetője Isten áldásáért es-

deklett minden gyermekáldást váró anyáért és családért, hiszen 

ez a vasárnap egyben az Ő ünnepük is volt!

Nálunk járt a Pócsi Mária című rajzpályázat eredményhirdetése 

Máriapócson

Az ünnepi események sora vasárnap 2015. december 13-án to-

vább folytatódott, hiszen az emelkedett szertartás után, Ko-

csis Fülöp érsek metropolita atya jelenlétében, a máriapócsi 

Emmánuel Zarándok Központban megkezdődött a „Nálunk járt 

a Pócsi Mária” című rajzpályázat eredményhirdetése. A pályázatra 

rengeteg alkotás érkezett, melyek jól tükrözik azt a csodálatos és 

mély lelki élményt, amelyben egyházunk legfi atalabb tagjainak is 

része lehetett a csodatévő máriapócsi kegykép látogatása során.

Az ünnepélyen, melyen a díjakat maga Kocsis Fülöp metropo-

lita atya adta át, jelen volt Jankovics Marcell, a Nemzet művésze, 

Kossuth- és Balázs Béla díjakkal kitüntetett magyar rajzfi lmrende-

ző, aki az esemény fővédnöke volt. Valamint társ bíróként részt 

vett Monostory Viktória ikonfestő művész, a Szent Bazil Oktatási 

Központ művészeti oktatója, valamint Seres Tamás ikonfestő-

restaurátor, a Görögkatolikus Metropólia művészeti munkatársa. 

A pályamunkákból összeállított kiállítás továbbra is várja az 

érdeklődőket Nemzeti Kegyhelyünkön! 

Az oldalt összeállította: CSIKÓS JUDIT

f l ll k l l h l k kk l

l b b k l d bb f b
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Uram, úton vagyok

Úton vagyok egy kijelölt ösvényen. Nem tudok messzire látni 

az úton, csak egy kis távolságra. Nem tudom milyen torlaszok, 

milyen kövek, milyen viharok várnak engem az Úton. Kikkel 

találkozok az Úton? Most megálltam egy kicsit Uram, hogy meg-

pihenjek … Veled. Azt nem tudom, mi vár rám, de tudom, hogy 

ez az az ösvény, ami tovább megy. Én sem állhatok meg. Érzem, 

hogy Te jönni akarsz velem. Járni akarod velem az Utat. Te mész 

velem, mert ez a te utad is. Te járod az utat velem. Én pedig meg-

próbálok lépést tartani veled. Akkor is, ha az ösvény köves lesz, 

vagy meredek. Bátoríts meg engem, hogy tovább menjek, ha 

megállnék. Bátoríts fel engem, hogy döntéseket hozzak, felelős 

döntéseket az Úton. Tudom, hogy továbbra is hagysz majd en-

gem találkozni olyan emberekkel, akik elkísérnek és támogatnak. 

S remélem, hiszem, hogy néha engem is hagysz majd kísérni má-

sokat. Adj nekem bátorságot, hogy bízva imádkozzak, és hogy 

merjek, hogy legyen bátorságom menni.

Tudom, hogy ezen az Úton te beszélgetni kívánsz velem. Add, 

hogy ne zárjam be a fülemet, ne zárjam be előtted a szívemet. 

Engedd, hogy meghalljam, ha kiáltod „hallgass meg!” Halld meg, 

ha kiáltom „hallgass meg!” Engedd meg, hogy kimondjam: FÉLEK. 

Hagyd, hogy meghalljam válaszod: „Ne aggódj!” Engedd, hogy 

kiáltsak hozzád: Irgalmas Istenem!

Add, hogy halljam, nekem van szánva az Út, minden történése, 

minden köve, minden virága és minden nehézsége.

Ú

És add, hogy szívünk végre találkozzon, a Te szíved s az én szí-

vem.

Uram! Ma már nem szeretnék félni, bizonytalankodni. Ma úgy 

szeretnék felkelni, hogy imádkozzak, bízzak Benned, reményked-

jek, merjek, menjek. Jobb a reménynek egy kis fénye lenni, mint 

sötét foltként beilleszkedni a reménytelenségbe, a közönybe.

Meg szeretném próbálni sötétséged fénye lenni, feloszlatni a 

bizonytalanság fátyolát, a reménytelenséget. Akár milyen kevés 

fény is legyen az. Veled Istenem szívből szeretnék összetartozni, 

és benned szívből szeretni Krisztust. Számomra elég, ha egy kicsi 

fény vagyok, de fény vagyok ott ahol élek, ahol dolgozom, ahol 

veled utakat keresek és találok. Vezess engem a Te Utadon. En-

gedd, adj erőt, hogy fény legyek érted és az emberekért.

Add, hogy ezen az Úton fölismerjem áldásodat, hogy legyőz-

zem büszkeségemet és merjek kérni, hogy bízzak és legyen erőm, 

hogy visszaemlékezzek a már adott szavadra, ami bátorságot 

adott, engedjek fölrázó kiáltásodra: „KELJ FEL!”

Add Uram, hogy áldjalak, mert Te áldott vagy, Atyáinknak Is-

tene.

Áldott vagy élő Istenünk!    

É
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Örömmel értesítjük 

a Mária Rádió hall-

gatóit, hogy meg-

jelent Bábel Balázs 

érsek atya 2013-

ban és 2014-ben 

tartott előadásso-

rozata CD-n mp3 

formátumban. A 13 

előadás felöleli a 

II. vatikáni zsinat li-

turgiáról szóló ren-

delkezéseit, liturgia 

történetet és a „li-

turgia megvalósu-

lása a gyakorlatban” tematikájú elmélkedéseket.

A CD megrendelhető telefonon: 06/1 373-0701, ill. e-mail: 

webshop@mariaradio.hu

Bábel Balázs érsek atya CD-je nem áru, nem is kell érte fi zetni. 

Természetesen örömmel vesszük, ha a Mária Rádió működéséhez 

adományokkal hozzájárulnak.

A megrendelőlapot postai úton az alábbi címre kérjük küldeni:

Mária Rádió – Nagy Erzsébet részére

1133 Budapest Gogol utca 28.

A megrendelő

Neve:

Postacím 

Város:

Utca, házszám:

Irányítószám:

Gondolatébresztő interjúkötet jelent meg dr. Beer Miklós 

váci püspök atyával. A könyvben szó esik világunkról, az 

egyházról és a hit titkairól.

A püspök atya hangsúlyosan szól a menekültkérdésről, annak 

hátteréről és arról, hogy valójában mi veszélyezteti kereszténysé-

günk jövőjét. Tudjuk-e az örök élet távlatából szemlélni világunk 

eseményeit? – teszi fel a kérdést.

A tőle megszokott nyíltsággal beszél a paphiányról, elmond-

ja véleményét a cölibátusról, a válásról, a szentgyónásról, emberi 

kapcsolatainkban elkövetett visszatérő hibáinkról. Szól a beteg-

séggel küzdők fájdalmáról, a halálról, az eutanáziáról, az imádság 

fontosságáról, és felidézi az életét meghatározó, személyes élmé-

nyeit, találkozásait is. Válaszol arra a kérdésre is, miért érzi közel 

magához Ferenc pápát és Assisi Szent Ferencet – akinek imájából 

a könyv címét is kölcsönözte.

Ha részese akar len-

ni egy tartalmas beszél-

getésnek, megvásárol-

hatja a Szeressek ott, ahol 

gyűlölnek című könyvet 

személyesen Vácott, 

a Püspöki Hivatalban 

(Migazzi tér 1.), illetve az Új 

Ember Könyvesboltban 

(Budapest, Ferenciek tere 

7-8.) vagy megrendelheti 

a bolt.ujember.hu 

címen. 

Ára 2790 Ft.

„Földön járok, égre nézek…” 
Avagy vendégségben a Szerzetesek asztalánál

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban érdekes kiállítás-

megnyitónak voltunk tanúi 2015 decemberében. A Szerzetesek 

évét köszöntötték a rendezők, és engedtek betekintést a külvilág 

számára titokzatos életükbe.

A falakon futó tablókról a lényeges információkat is megtud-

hattuk a 14 magyarországi rendről. 

Nem is gondolná az ember, hogy milyen ételspecialitásokat 

köszönhetünk a szerzeteseknek. A sajtok, olajok, gyógyteák, a 

különféle sörök és gyógylikőrök, mézek mellett a keresztény élet 

két misztikus ételét és italát – a kenyeret és a bort – is készítenek 

folyamatosan. Ráadásul a fi nom, illatos kézi készítésű szappanok, 

fürdősók, illóolajok is dicsérik kifi nomult ízlésüket. A különféle 

gyógyhatású teák-

ból, a gondosan szá-

rított gyógyfüvekből 

még vásárolhattunk 

is. A templomokban 

használatos gyer-

tyák is az ő műhelye-

ikből kerülnek ki.

Meglepődve láttuk, hogy 

valószínűleg éppoly türelem-

mel írták gyöngybetűikkel a 

szakácskönyveket, bevásár-

ló-könyveket, háztartási nap-

lókat is - mint régen a kóde-

xeket.

A kiállítást megnyitotta 

Lévai Anikó, a Magyar Kony-

ha Magazin szerkesztőbizott-

ságának elnöke, köszöntőt 

mondott Kiss Imre, a múzeum 

igazgatója; a kurátor Saly No-

émi, a fővédnök Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát volt. 

A rendezvényt több intézmény és magánszemély támogatta. 

Megtekinthető 2016. május 1-ig.

Akit érdekel ez az izgalmas, és a laikus ember számára rejtett, 

Istennek szentelt, mégis a világi örömökbe is belekóstoló élet, ki 

ne hagyja ezt a nem mindennapi kiállítást.

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum  Buda-

pest III. Korona tér 1. A múzeum Krúdy Gyula volt lakóházában ta-

lálható, Óbuda ún. Krúdy negyedében.

MAROSI MÁLNA
A ciszterciek táblája a falon

Kiss Imre, a múzeum igazgatója
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Szalagos fánk

Farsangkor jön el a szezonja a pompás szalagos fánkoknak, és 

ha igazán jót akarunk, boszorkányhabbal tálaljuk. Ez nálunk Kis-

maroson különösen ismert recept, hiszen a mai harmincévesekig 

nem szaladgált olyan gyerek a faluban, akinek a fánk és a hab ne 

lett volna kedvence, mint az óvodai-iskolai menza egyik gyöngy-

szeme. 

MAROSI MÁLNA

A fánk az áldott emlékű Krebsz Irénke néni receptje alapján ké-

szült, akinél jobban kelt tésztát sütni kevesen tudtak. Íme Zsuzsi 

receptje, a képet is ő készítette. A fotó önmagáért beszél, ne higy-

gye senki, hogy ilyen csak a mesében van. 

50 dkg lisztet meleg helyre teszünk, 2 dkg élesztőt és 1 ka-

nál lisztet kis kanál cukorral édesített, langyos tejben elkeverünk, 

megfuttatjuk.

Másik edénybe 4 dl langyos tejet teszünk, hozzáadunk va-

níliás cukrot, kevés reszelt citrom- héjat,1 kávéskanál sót, 6 dkg 

felolvasztott vajat, 3 tojás sárgáját,1 kanál rumot, és 3 evőkanál 

cukrot, elkeverjük, és a megkelt kovásszal együtt a lisztbe kever-

jük. Alaposan dagasztjuk, és amikor hólyagos lesz a tészta (kb.10 

perc), letakarva duplájára kelesztjük.

Lisztezett gyúródeszkára szedjük a tésztát, kb. ujjnyi vastag-

ra kinyújtjuk, pohárral kiszúrjuk. A gyerekeknek kiszaggattam a 

közepéből is egy kisebb pohárral, hogy olyan legyen, mint a vá-

sárolható fánk (csak nincs benne tartósítószer). Letakarva ismét 

kelni hagyjuk.

Bő, forró olajban sütjük, úgy, hogy mikor betesszük, lefedjük 

az edényt. Mikor aranysárga, megfordítjuk, de ekkor a fedő már 

nem kell rá. Így  képződik  körben a szalag.

A lyukasakat sütés után leöntöm csokimázzal.

Meghintjük porcukorral, tetszés szerinti lekvárral vagy a fent 

említett habbal fogyasztjuk. 

Eleve dupla adagból sütöm, 20-22 darab lesz belőle.

Boszorkányhab: a 6 tojás habját kb.10 dkg cukorral kemény-

re verem, amikor majdnem jó, baracklekvárt adok hozzá, ebbe a 

habba mártogatjuk a fánkot. Gőz fölött kéne megtenni mindezt, 

hogy ne essen össze, de nálunk nincs rá ideje. 

Jó sütögetést!

Fotó: ANDRESZ GYÖRGYNÉ

Háromkirályok vize

„Ez az új esztendő nagy bőségben folyjon, /Szomorúság a házuk-

ra ne szálljon, /Hanem a jó Isten sok jókkal megáldja, /Égi harmat-

jával házát virágozza. /Jézus neve dicsértessék!” – köszöntek be 

a gyerekek újévkor a családokhoz. Dédanyáink gyümölcsöt vit-

tek a falu papjának, hogy áldás legyen a munkájukon, dédapáink 

megrázogatták almafáikat a bő termés reményében. Vízkereszt-

kor, Jézus megkeresztelésének ünnepén, a napkeleti bölcsek em-

léknapján az öregek almafáik tövébe öntötték misére menet az 

előző évről maradt szenteltvizet. Hazafelé nem fedték le a friss 

szentelménnyel teli üveget; úgy hitték, angyalok ülnek rajta. 

Szenteltvizet hintettek a szoba négy sarkába, az udvarra, az is-

tállóba, a kútba. A maradékot eltették gyógyításra. Dédanyáink 

cseppentettek a Háromkirályok, másként Szentháromság vizéből 

a kovászra, a sütőteknőbe, az újszülött fürdővizébe. A gazdák föl-

írták az ajtóra szentelt krétával a betlehemi csillagot követő Gás-

pár, Menyhért, Boldizsár nevének kezdőbetűjét (G+M+B), amit 

nagyböjt első vasárnapján töröltek le.

P. Cs.

Recept Néprajz

f

Zarándoklat 
Mátraverebély-

Szentkútra 
és Máriabesnyőre

Gyertyaszentelő 

Boldogasszony 

Ünnepén, 

2016. február 2-án

Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal

Ellátás: ebéd

Indulás:  07:00 óra Budapest, Hősök tere 

(Műcsarnok melletti parkoló)

Utazás az M3-as autópályán a Gödöllőhöz tartozó 

Máriabesnyőre, ahol egy székelykapun keresztül jutunk a 

kegyszobrokat őrző bazilikába.

A kegytemplom meglátogatása után felkeressük az al-

templomot a Grassalkovich kriptával, a Mária kutat, a sza-

badtéri oltárt a mögötte található Szent Konrád kúttal, majd 

folytatjuk zarándoklatunkat Mátraverebély-szentkútra, 

Nemzeti kegyhelyünkre. A megérkezést követően bekö-

szönés a kegytemplomban található kegyszoborhoz, majd 

gyertyaszentelés, körmenet és szentmise, amit Majnek Antal 

püspök mutat be.

A szentmise után ebéd, majd ismerkedés a megújult kegy-

hellyel. Szabadprogram után hazautazás Gyöngyös érintésé-

vel Budapestre. Várható hazaérkezés az esti órákban.

Részvételi díj: 7.990 Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza az au-

tóbuszos utazás költségét, az ebédet és a csoportkísérő-ide-

genvezetést.

A Mária Rádió és a MISSZIÓ TOURS Utazási Iroda 

szervezésében

Jelentkezés és további információk: 

Deák Andreánál

deak.andrea@mariaradio.hu

06-30-494-19-47
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Ép testben ép lélek

Hit és tudás
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára ad otthont a Mária 

Rádió „Hit és tudás” című műsorának januárban. A két műsorve-

zető, dr. Náray Szabó Gábor és Broczky Beáta a magyar irodalom 

és a magyar keletkutatás nagyjainak hagyatékában lévő külön-

leges dokumentumokat mutatja be. A műsor alcíme: „A Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtárának kincsei” A Kézirattár és a 

Keleti Gyűjtemény dokumentumairól Dr. Babus Antal irodalom-

történész tart előadást. A műsorvezetők szeretettel várják az ér-

deklődőket és a Mária Rádió „Hit és tudás” című műsorának hall-

gatóit. Az előadást a Mária Rádió élőben közvetíti. 

Önkéntes magazinszerkesztőt keres 
a Mária Rádió

Várjuk olyan nyugdíjas pedagógus jelentkezését, aki önkéntes-

ként, de szakmai tapasztalattal és örömmel végezné havonta 

megjelenő ingyenes magazinunk szerkesztését, lektorálását.

Ez a főszerkesztői munka jelentős elfoglaltságot igényel: a 

cikkek összeállítását, begyűjtését, lektorálását, egyeztetést a 

grafi kussal és a nyomdával. A végeredmény viszont, annál na-

gyobb örömet ad, hónapról hónapra több mint 40 000 hallga-

tó otthonába jut el, és fogja össze a Mária Rádió nagy családját.  

Kérjük tehát, akinek van szakmai és gyakorlati tapasztalata, 

jelentkezzen az erzsébet@mariaradio.hu e-mail címen.

Napkeleti bölcsek ajándéka

Máté evangéliuma szerint a három napkeletről érkezett 

bölcs a gyermek Jézusnak aranyat, tömjént és mirhát aján-

dékozott. Ezek az ajándékok a korabeli orvoslás értékes 

alapgyógyszerei is voltak, s mind a mai napig helyet kapnak 

a gyógyászatban. 

A napkeleti bölcsek azért jöt-

tek Betlehembe, hogy imád-

ják az újszülött gyermeket. A 

csillagok állásából kiolvasták 

az eseményt, amelyet Isten 

rendelt az emberek javára. A 

jászolban fekvő gyermekben 

teljesülni látták mindazo-

kat a vágyakat, amelyeket 

az emberek  a csillagok állásához fűztek. Ajándékaikkal kifejezik, 

hogy Krisztus betölti minden bölcsesség iránti vágyukat.

Az arany általában királyi ajándék volt „….  A ruhája és ágyéka 

fölé ez van írva: Királyok Királya és uralkodók Ura.”/Jel 19,16 /

Orvosi szempontból a másik két ajándéknak van jelentősége.

A TÖMJÉN, más néven Olibanum, a tömjénfák mézgás gyantá-

ja. Szárítás után hevítve aromás gőzöket fejleszt. Az ókori Egyip-

tomban halotti szertartásokon az elhunyt lelkének a lánggal való 

mennybeemelkedését jelképezte, de tömjént használtak a kelle-

metlen szagok, a rossz szellemek ellen is. A zsidó és a keresztény 

vallásban is megjelent / az utóbbiban a IV. század körül /, mint 

papi ajándék, Jézusnak ajánlva.

A tömjén hevítő hatású gyógynövény, serkenti a vérkerin-

gést, de ugyanakkor gyulladáscsökkentő hatása is van. Összete-

vői tömjénsav, cukorfélék és illóolajok. Fájdalomcsillapító, görcs-

oldó, koleszterincsökkentő és reuma elleni gyógyír. Kiváló hatású 

sérülések utáni állapotban: serkenti a sebek, a horzsolások gyors 

hegesedését. A gyógyszeripar több készítményben felhasználja, 

elsősorban az ízületek kopásos megbetegedéseinél, gerincfájdal-

maknál, de összetevője a koleszterincsökkentő, érelmeszesedést 

gátló szereknek is.

A MIRHA-t a „keserű” szóból származtatják, a mirhafa kérgé-

nek repedéseiből nyert gyanta. A zsidó hagyomány szerint a mir-

hát, Mózes papjai felszentelésére használta. A keresztre feszített 

Jézusnak mirhából és borból készült italt kínált egy elöljáró.

A középkor orvosa borban felforralva gyomor-bélbántalmak 

kezelésére használta. A XX. század első évtizedeiben gyulladás 

csökkentésére ajánlották.

Ma főleg szájöblítőként a száj fertőtlenítésére használják, de 

hatásos megfázás, torokgyulladás esetén is. Olaja antiszeptikus, 

vérzéscsillapító és fájdalomcsillapító, tisztító hatású, fokozza a 

vérkeringést, segíti az emésztést. A bőrt puhává, fi atalossá teszi. 

Gombaellenes hatású szer, bőrfekélyek kezelésére is használják.

Tartósító tulajdonsága miatt a belőle készített illatszer sokáig 

megőrzi illatát, így kozmetikai szerek alapanyaga is.

Vízkeresztkor a családi otthonban elvégezhetjük a ház füstö-

lését. A tömjént magunk is összeállíthatjuk. A ház helyiségeiben 

mondjunk el egy-egy imát, hogy minden helyiséget az a lélek 

hasson át, amellyel a jászolban fekvő isteni gyermekben találko-

zunk: a szeretet lelke, az emberbaráti reménnyel és bizalommal 

teli lelkület. Isten akarata, hogy áldása lakja a házunkat, hogy jól 

ellehessünk benne az új esztendőben.

DR. NARDAI ILONA

Január 30-án a Boldogasszony Iskolanővérek – egykori 

nevükön Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek – 

mutatkoznak be a Mária Rádió tematikus napjának keretében. 

A tematikus napon hallhatunk a rend történetéről, küldeté-

séről, a nővérek által működtetett egyetlen magyar leánygim-

náziumról, a nemzetközi sikereket elérő erdélyi énekes misszi-

ójukról, de személyes tanúságtételek is elhangzanak majd a 

szerzetesi hivatásról, életformáról.

Szociális Testvérek Társasága 
– tematikus nap január 9-én

„A Szociális Testvérek Társasága arra hivatott, hogy az Úristen 

megszentelő szeretetét tükrözze. Ahhoz, hogy ezt meg is valósít-

hassa, lelkiélete bencés alapokon álló, modern formában meg-

jelenő szentlelkes élet...”írta az 1923-ban megalakult, jelenleg  

pedig – több mint nyolcvan fogadalmas tagot számlálva – az 

egyik legnépesebb magyar női közösség küldetéséről az Ala-

pító, Slachta Margit.

Január 9-én róluk szól a Mária Rádió tematikus napja, reggel 

és este stúdióműsorokkal, 9.30-tól egészen 17.30-ig pedig élő 

kapcsolással.
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SZENTMISÉK  J A N U Á R
 Nap Helység Templom Köznap Vasárnap

 1 Esztergom Esztergom (Bazilika) Nagyboldogasszony 

   és Szent Adalbert főszékesegyház 17:00

 2 Csíksomlyó Sarlós Boldogasszony kegytemplom 18:00

 3 Szombathely Árpád-házi Szent Erzsébet Ferences 

   templom  9:00

 4 Nyíregyháza Görög-katolikus Papnevelde 9:00

 5, 6, 7, 8, 12,  Szombathely Árpád-házi Szent Erzsébet Ferences  9:00

 13, 14, 15  templom 

 9, 16, 23 Mocsa Rózsafüzér királynője templom 18:00

 10 Budapest (XIV.) Zuglói Páduai Szent Antal templom  9:00

 11, 18, 25 Budapest (XIII.) Mária Rádió kápolna 9:00

 17 Budapest XIII.) Árpád-házi Szent Margit Domonkos 

   templomrom  11:00

 19, 20, 21, 22,  Szombathely Árpád-házi Szent Erzsébet Ferences 

 26, 27, 28, 29  templom 9:00

 24 Budapest (IX.) Örökimádás templom  11:00

 30 Budapest (IX.) Patrona Hungariae kápolnája 18:00

 31 Zalaegerszeg Jézus Szíve Ferences templom  9:30

A MÁRIA RÁDIÓ CSALÁDI GAZDÁLKODÁSA

KÖLTSÉGEK RÉSZLETESEN:

2 0 1 5 .  N O V E M B E R

Bérek és közterhek
3 357 000

Műszaki költségek 
(telefon, áram, 
karbantartás)

3 948 000

Antennahelyek bérleti díja és költségei összesen
4 870 000

Összes 
nyomdaköltség

763 000

Postaköltség
2 678 000

Beruházások
1 213 000

Egyéb költségek
985 000

PÉNZMARADVÁNY október végén 4 585 000 Ft

ÖSSZES KÖLTSÉG novemberben -17 814 000 Ft

ADOMÁNYOK novemberben 14 178 000 Ft

PÉNZMARADVÁNY november végén 949 000 Ft

ADOMÁNYOK ALAKULÁSA 2015-BEN
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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.I III V VII IX XIVIIIVIIVII

VASÁRNAP
 0:00 Boldogasszony anyánk
 0:02 SZENTOLVASÓ
 0:45  Virrasztó (magazin-

műsor – élő adás)
 2:50 Igéző (ism.)
 3:00  IRGALMASSÁG ÓRÁJA 

(ism.)
 3:30 Magazinműsorok (ism.)
 4:25 Hittanóra (ism.)
 5:00 SZENTOLVASÓ
 5:50 Ne féljetek!
 5:54 Abba Pater 
 6:00 ZSOLOZSMA
 6:30 Hírek a Vatikánból
 7:00 Békeima
 7:10  Napindító 

(reggeli magazin)
 8:30 Ökumenikus lapszemle
 9:00  A VASÁRNAP 

MEGSZENTELÉSE
   SZENTMISE 

(változó időpont)
   A hét plébániája 

(változó időpont)
 11:25 ZSOLOZSMA
 12:00 ÚRANGYALA
 12:05 Imalánc
 12:15 SZENTOLVASÓ
 13:00 Audiencia
 13:20 Főpásztori üzenet
 13:25 Csíksomlyó, a kegyhely
 14:00  Napi evnagélium 

magyarázat
 14:40 Imalánc
 15:00 IRGALMASSÁG ÓRÁJA
 15:15 SZENTOLVASÓ
 16:00 Hitvalló
 16:25 Jóhírek
 16:45 Egyszerű szavak
 16:50 Alma Mater
 17:20  Sziklára építünk 

(Ferenc pápa tanításai)
 18:00  Kincsesláda / 

Lelkigyakorlatok
 18:50 Igéző
 19:00 ZSOLOZSMA
 19:25 Esti mese
 20:00  Kiáltás – Ima a nemzetért
 20:15 Napóra
 20:40  Nyergebe, magyar!/ 

Tere-fere
 21:00  Krisztusi szolidaritás/ 

Aktuális
 21:45 Körkép (Felvidék)
 22:00 Felvidéki beszélgetés
 23:00 Hírek a Vatikánból
 23:20  A lelki élet mesterei 

(ism.)

MŰSORVÁZ
SZOMBAT

 0:00 Boldogasszony anyánk
 0:02 SZENTOLVASÓ
 0:45  Virrasztó (magazin-

műsor – élő adás)
 2:50 Igéző (ism.)
 3:00  IRGALMASSÁG ÓRÁJA 

(ism.)
 3:30 Magazinműsorok (ism.)
 4:25 Hittanóra (ism.)
 5:00 SZENTOLVASÓ
 5:50 Ne féljetek!
 5:54 Abba Pater 
 6:00 ZSOLOZSMA
 6:30 Hírek a Vatikánból
 7:00 Békeima
 7:10  Napindító 

(reggeli magazin)
 8:30 Ferences félóra/ Aktuális
 9:00  Katekézis (Bábel Balázs 

érsek)
 10:00 Hittanóra
 10:45 A mi pápánk
 11:10 Liturgiamagyarázat
 11:25 ZSOLOZSMA
 12:00 ÚRANGYALA
 12:05 Imalánc
 12:15 SZENTOLVASÓ
 13:00 Szentírásolvasás
 13:20  Ne féljetek!  (II. János Pál 

pápa gondolatai)
 13:25 Lelki irodalom
 14:00 A nap evangéliuma
 14:40 Imalánc
 15:00 IRGALMASSÁG ÓRÁJA
 15:15 SZENTOLVASÓ
 16:00 Hitvalló
 16:30 Égi Múzsa/ Lajtorja
 17:00 Inter Arma Caritas
 17:20 Mégis szeretni
 17:35 Tanúságtétel
 18:00 SZENTMISE
 19:00 ZSOLOZSMA
 19:25  Ilyeneké a mennyek 

országa
 20:00  KIÁLTÁS 

– Ima a nemzetért
 20:15  Mária út/ Örvendj 

szeplőtelen!
 21:00  Szombat esti 

beszélgetés
 21:40  Középkori gondolkodók/ 

Kőszikla
 22:00 Nikodémus óra
 23:00 Hírek a Vatikánból
 23:20 A lelki élet mesterei (ism.)
 23:40 ZSOLOZSMA

HÉTFŐ – PÉNTEK
 0:00 Boldogasszony anyánk
 0:02 SZENTOLVASÓ
 0:35 Tanúságtétel (ism.)
 1:00 Magazinműsorok (ism.)
 3:00  IRGALMASSÁG ÓRÁJA 

(ism.)
 3:30 Magazinműsorok (ism.)
 4:25 Hittanóra (ism.)
 5:00 SZENTOLVASÓ
 5:50 Ne féljetek!
 5:54 Abba Pater 
 6:00 ZSOLOZSMA
 6:30 Hírek a Vatikánból
 7:00 Békeima
 7:10  Napindító 

(reggeli magazin)
 8:30 Kitekintő
 9:00 SZENTMISE
 10:00 Hittanóra
 10:45 Délelőtti magazin
 11:25 ZSOLOZSMA
 12:00 ÚRANGYALA
 12:05 Imalánc
 12:15 SZENTOLVASÓ
 13:00  Szentírásolvasás 

(szerdán Audiencia)
 13:20 Ne féljetek!
 13:25 Lelki irodalom
 14:00 A nap evangéliuma
 14:40 Imalánc
 15:00 IRGALMASSÁG ÓRÁJA
 15:15 SZENTOLVASÓ
 16:00 Hitvalló
 16:25 Jóhírek
 16:45 Egyszerű szavak
 16:50 Délutáni magazin 1
 17:35 Tanúságtétel
 18:00 Délutáni magazin 2
 18:50 Igéző
 19:00 ZSOLOZSMA
 19:25 A lelki élet mesterei
 20:00  KIÁLTÁS 

– Ima a nemzetért
 20:15 Esti magazin 1
 21:00 Esti magazin 2
 22:00 Nikodémus óra
 23:00 Hírek a Vatikánból
 23:20  A lelki élet mesterei 

(ism.)
 23:40 ZSOLOZSMA

A helyi egyházi programok 
változásának megfelelően a rádió 

műsora is változhat.

Előre nem látható körülmények 
folytán a műsorterv változhat.

Hírek: 05:55, 06:55, 07:55, 08:55, 09:55, 10:40, 11:55, 12:55, 13:55, 14:35, 15:55, 16:30, 17:55, 
18:55, 19:50, 20:55, 21:55, 22:55, 23:55

Jegyzet: 09:50, 14:25, 22:50

EGYHÁZI RENDEZVÉNYEK 

HÓ NAP PROGRAM HELY
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ÁR 03. A történelmi Magyarország egyházi zenéje Budai Sz. Imre templom 

14. Első Remete Szent Pál, ünnepi szentmise Bp. Sziklatemplom
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02. Találkozás ünnepe. Évzáró Máriapócs

M
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04-06. Nagyböjti lelkigyakorlat Ft. Dr. Osztie atyával Leányfalu

14-17. Szent Gábriel lelkigyakorlat Ft. Ocsovai atyával Leányfalu

20. Virágvasárnap Máriapócs

24-27. Szent Három Nap. Lelkigyak. Ft. Sajgó SJ atyával Leányfalu

27. Húsvétvasárnap Máriapócs

28-31. Lelkigyak. a megkülönböztetésről   Dr. Gál P. atya Leányfalu

X


