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A szinódusrólA szinódusról

2, 4 és 7. oldal

A plébániáknak emberi szempontból is erőteljeseb-
ben közösségi jellegűekké kell válniuk azért, mert 
a plébániai közösség a misszió alanya. Alapvető-

en. Tehát nemcsak a misszionáriusok, a külföldi szerze-
tesek, hanem maga az egész plébániai közösség is. Igen 
ám, de hogyan tudja ezt teljesíteni? Tehát elsősorban úgy, 
hogyha vannak olyan kisebb csoportok, amelyek a hitü-
ket, és a napi keresztény életüknek a problémáit egymást 
támogatva élik meg. Ebben a tekintetben például a csa-
ládközösségek, de más csoportok is, legyen az egy kari-
tász csoport, legyen az egy lelkiségi mozgalom köré gyűlt 
csoport, ezt a küldetést hordozzák. Amikor arról beszé-
lünk, hogy a házassági fölkészítésben a keresztény család 

és házasság eszményét jobban át kell adni, akkor az nem-
csak azt jelenti, hogy térjünk ki rá, amikor mondjuk a pap 
a jegyesoktatást tartja, hanem eleve vonjunk be olyan há-
zaspárokat is, akik erről már személyes tapasztalatból is 
tudnak beszélni. Másrészt, akik tagjai valamilyen család-
közösségnek, hogy az új házasok abban később esetleg 
részt vehessenek. Egy baráti társaságba való meghívást 
is jelentsen, ha valaki, mondjuk egyházi házasságot köt. 
Például ez egy útja. Vagy a hitoktatással kapcsolatban 
nagyon sok minden van, ahol a közösségi vonatkozásnak 
meg kell lennie, mert nem csak egy tanórából áll az, hogy 
bevezetést kapunk a hitbe.

Erdő Péter bíboros

ÚJ ROVATÚJ ROVAT 

Mária út  
kegyhelyei

24. oldal

ÚJ ROVATÚJ ROVAT

 

A Mária Rádióban A Mária Rádióban 
hallottukhallottuk

8. oldal

Tanúságtétel Tanúságtétel 
– Bányai  – Bányai  
KrisztinaKrisztina

5-6. oldal

Szinódus  Szinódus  
– közösség– közösség
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– minden reggel 7:05-től 9:25-ig

a családban is kell valaki, aki egy „animátor”, aki irányít 
és szervez! Hiszen, ha nincs pásztor, szétszéled a nyáj. 
Tehát kellenek ilyen világi pásztorok is, akik tudják a kö-
zösséget erősíteni, segítenek egyben tartani! 

S.L.: Mindezek kapcsán felmerült bennem a kérdés, hogy 
mennyire vagyunk tájékozottak vagy tájékozatlanok mi, hívők? 
Tudunk valójában értelmes és használható javaslatokkal részt 
venni a szinódusi folyamatokban?

V.A.: Nem az udvariasság mondatja velem, mindig ezt 
szoktam válaszolni, ha hasonló kérdés merül fel:

minden kérdés és minden vélemény 
nagyon fontos! Hiszen, ha csak egy ember 
is megfogalmazza a saját kérdését, 
véleményét, biztos lehet afelől, hogy 
másoknak is vannak hasonló gondolatai, 
csak nem mernek előhozakodni vele. 

Arra bátorítanék ezúton is mindenkit, hogy vegyen részt 
ebben a konzultációban, mindenki mondja el a vélemé-
nyét, hiszen azzal tudunk legtöbbet segíteni a Szentatyá-
nak is, de azt gondolom, hogy a saját, kisebb közösségün-

ket, plébániánkat is ezzel tudjuk igazán 
erősíteni. 

Siegler Lujzi

Szinódus

2021 októberében Ferenc pápa két éven át tartó szinó-
dusi folyamatot hirdetett, amelynek egyik célja, hogy a 
világi, de az Egyházhoz közel álló személyek is megoszt-
hassák tapasztalataikat. A szinódusról Siegler Lujzi 
beszélgetett Veres András püspök atyával a Napindító 
műsorunk egyik adásában. 

Siegler Lujzi: Ezenkívül milyen feladatokat ró az egyes egyház-
megyékre, plébániákra, illetve közösségekre a szinódus? Van-
nak-e tartalmi vagy formai célok, amelyeket a pápa kitűzött?

Veres András: Ami a legfontosabb, hogy a véleményün-
ket elmondjuk! A Szentatya szeretné megismerni az 
emberek véleményét, amiből ő és a tanácsadói egyfajta 
konklúziókat tudnak levonni. Azt gondolom, hogy pusz-
tán ezeknek a véleménynyilvánításoknak az összegyűjté-
sével már egy nagyszerű dolog indulhat el. 

Ha reflektálunk az egyházban 
való életünkre, például, hogy a mi 
plébániánkon, a mi családunkban mi az, 
ami a vallásos életet, a hitet erősíti?  
Mi az, ami gyengíti? Mi az, amiben meg 
kell erősödnünk, vagy éppenséggel el is kell 
hagynunk, miben kell megváltoztatnunk az 
életvitelünket?

Szerintem, ha erre rátekintünk, az már egy szenzációs 
dolog! Nagyon sokan csak úgy élik a hitüket, hogy eljár-
nak vasárnap a szentmisére, talán még egy-egy búcsú-
járóhelyet is meglátogatnak évente, de igazából egy na-
gyobb aktivitásra, részvételre talán nem törekednek.

Mivel egy-egy paphoz nagyon sok plébánia tartozik, 
előfordulhat, hogy nincs elég idejük személy szerint 
olyan sokat foglalkozni a hívekkel, és emiatt is lanyhul 
egy kicsit a közösségi élet. Mi is arra törekszünk az egy-
házmegyében, hogy világi segítő személyek végezzenek 
el bizonyos munkákat, hiszen ha nem a szentségek ki-
szolgáltatásáról van szó, akkor a közösség építésében 
nagyon fontos, mondhatnánk azt is, hogy nélkülözhe-
tetlen szerepe lehet mindenkinek! Gondoljunk bele:  
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Mária, Isten anyja  
mint anya-példakép
Soha nem lehetünk elég hálásak, hogy a Szűzanya velünk 
van a mindennapokban. Még így, anyaként is olyan biz-
tonságban érezhetem magam, mint gyerekkoromban. 

Egészen kicsi voltam, amikor édasanyám 
azt mondta, hogy ha ő nem is tud 
mindenhol ott lenni velem, az égi 
édesanyánkhoz bármikor, bármivel 
fordulhatok. 

Milyen igaza volt. 14 éves voltam, amikor meghalt, és 
így azóta mindent a Szűzanyával beszélek meg először. 
Sokat gondolok Jézus fogantatása utáni napjaira is. Nem 
győzködte Józsefet, nem akarta a saját igazát megerősí-
teni. Azt sem akarta, hogy József az Ő szemével lásson, 
vagy megértse. Egyszerűen az Úrra bízta, aki Józsefhez is 
elküldte az angyalát, hogy megérthesse és elfogadja Má-
riát. Mi ugyanilyen kegyelmeket kapunk a szentségi há-
zasságunkban. Ha valamelyikünk egy lehetőség előtt áll, 
vagy fontos döntéshelyzetbe kerül, az Isten a párunknak 
is üzen, ami nagyon segít a döntésben. 

Így a férjem iránytű lehet, a gyerekeink 
pedig tükrök. 

Rendkívül őszinték, és ha alázattal figyelek, nem te-
kintélytisztelettel, akkor sok hibámra szavak nélkül is 
rá tudnak világítani. A mindennapi Istenközelséget is 
próbálom a Szűzanyától tanulni. Ő úgy mosogatott, úgy 
takarított, hogy mindig figyelt Jézusra. Olyan szabadság-
hoz segít hozzá, ahol senkitől, semmitől nem kell félnünk, 
csak a társaságát kell keresnünk, és meg kell tenni min-
den tőlünk telhetőt, hogy a szándékaink hasonlítsanak az 
Övéhez. Így az engedelmesség lesz a legnagyobb szabad-
ságunk és biztonságunk, mert nem a lényegtelen dolgok-
tól fogunk függni, hanem az isteni gondviseléssel, szerető 
biztonságban élhetünk. Azt hiszem, ezt bármelyik nap 
elkezdhetjük, akár ma is. 

Subertné Haála Judit

Újévi köszöntő
A nyolcvanas évek végén volt egy könyvsorozat Gyorsu-
ló idő címmel. Azóta mintha a történelem gravitációja 
tovább pörgette volna az élet rokkáját. Nagy változások 
kora ez, talán sohase volt ennyi és ilyen mélyreható átala-
kulás a társadalmakban. Ideológiák, berendezkedések, 
országok, birodalmak tűntek el, és új törésvonalak távo-
lítják el egymástól a népeket. Bizonytalanságot él meg az 
ember, elidegenedettséget, szorongást, félelmet.

Az emberi szív kérdéseire és 
biztonságvágyára a világ nem tud 
megnyugvást adni. Sokak megértették, csak 
Krisztustól érkezhet válasz, Ő nem csap 
be, és nem ábrándít ki. Krisztus jelenléte 
tettekre is sarkall. 
A harmadik évezred elején élő modern mai embernek is 

lehetséges Krisztus tanítása szerint élni. Nem az a fontos, 
milyen volt a világ, hanem milyen legyen. Mi nem álmodo-
zunk folyton csak „a régi jó időkről”, mikor kényelmesebb 
és csendesebb volt az élet, mikor állítólag jobbak voltak az 
emberek. Mi nem ábrándozni akarunk, hanem belemarkol-
ni a rohanó idő kerekébe, és igyekezünk megoldani azokat 
a megrendítő feladatokat, amelyek elé Isten állít minket, 
egy átmeneti korszak válságokkal küzdő fiait és lányait. Mi 
nem állhatunk tétlenül, hanem Krisztus tanításának fényé-
vel megoldást keresünk a jelenkori magyarság számára. 
Tudjuk, ha nem hiszünk, nem maradunk meg. (Iz 7,9). S azt 
is tudjuk, csak a keresztény magyarságnak van jövője.

Nem az a modern ember, aki sodortatja magát az új 
kor minden ideológiai áramlatával, hanem aki korának 
reményeit, új eszméit, új életformáját az evangélium fé-
nyében megvizsgálja, és bátran nyúl az új értékek, az új 
gondolatok után. Talán néha kevés az érték és sok a sze-
mét, de akkor sem sopánkodik, hanem ismeri és tudja: 
Krisztus számít rá, és küzdeni fog az értékek megvalósí-
tásáért. Tudja, hogy e siralom völgyéből nem lesz paradi-
csom. Tudja, hogy a tudomány soha nem ér véget, hogy a 
betegség és a halál megmarad, hogy nem lesz örök béke 
sohasem a földön, hogy a gazdasági és politikai válságok 
mindig meglesznek. De azt is tudja, hogy Krisztus jelen 
van, számít rá, azért beleáll ebbe a világba, hogy dolgoz-
zon és azt kereszténnyé tegye, azt a környezetet, ahol él.

Hogy milyen lesz a jövő nem tudjuk. De tudjuk, hogy 
miénk a munka a jelenben, és akkor Krisztus elhomályo-
sult arca újra felragyoghat fiaink és unokáink és a követ-
kező nemzedék előtt. Mi részt veszünk a századok óta fo-
lyó harcban Krisztus és az ember alkotta istenek között. 
A harc kimenetele meghatározza a jövőt, azt, hogy gyer-
mekeinknek, unokáinknak milyen élete lesz. Azt akarjuk, 
hogy keresztény hitet és szabadságot örököljenek, mert 
tudjuk, hogy ezek nélkül boldog élet itt a földön és a más-
világon nem lehet. Nem engedhetjük meg, hogy fiaink és 
unokáink a sátán kezébe kerüljenek.

Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke
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Nappal is ragyognak  
a csillagok
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! 2014 decemberétől 
2018 őszéig szolgáltam a Mária Rádió néhány műsorában 
telefonfogadó önkéntesként és leíróként. Az elkövetke-
zendőkben arról teszek tanúságot, hogy életem legnehe-
zebb időszakában tapasztaltam és értettem meg igazán, 
hogy az élet drámai eseményei, történései Isten szereteté-
nek a megnyilvánulásai. Ugyanaz a jóságos kéz adja a 
szenvedést, ugyanazzal a jóságos szeretettel, mint az 
örömteli dolgokat, de mivel ezeket fejlődésünk érdekében 
mindig valamilyen tanító szándék vezérli, így természe-
tes, hogy emocionálisan nem tudjuk úgy megélni, mint 
Isten végtelen és irgalmas szeretetét. A fejlődés mindig 
együtt jár a krízisekkel. Ha nincsenek meg ezek a krízi-
sek, akkor nem jutunk magasabb szintre. A krízis pedig 
mindig fájdalommal jár. Amikor az ember felnőttként 
ilyen helyzetekben ehhez hasonló krízishelyzetekkel ta-
lálkozik, akkor ezekben a helyzetekben arra van szüksé-
ge, hogy ezeket a helyzeteket valahogyan áthidalja, és to-
vábbhaladjon a fejlődés útján. Ennek a fájdalomnak a 
tudata mérhetetlen szorongással és félelemmel tölthet el 
minket, és ez meggátol minket abban, hogy továbblép-
jünk az úton, amikor valamilyen nehézségbe, problémá-
ba ütközünk. 

2013 májusában, 32 évesen, műtétek sorozatának kel-
lett alávetnem magamat, annak érdekében, hogy megál-
lítsák azt a szemkárosodási folyamatot, ami néhány éven 
belül vaksághoz vezetett volna. De éppen az ellenkezője 
történt, a műtétek nem lassították, hanem meggyorsítot-
ták a romlási folyamatot, a jobb szememre megvakultam. 
A bal szememen némi fénylátás maradt, sajnos egyre 
tompább a világ. 

Mint egy földrengés után, úgy dőlt össze az addig fel-
épített életem, hiszen a felnőtt, önálló nőből egy gyermek 
szintjére süllyedtem, újra fel kellett fedeznem a lakást is, 
ahol már régóta laktam. Négy órában dolgoztam tovább, 
átvettem teljes mértékben a kollégáktól a telefonos, illetve 
személyes tájékoztatást. Az összeroppanás igazán ekkor 
következett be az életemben, mert hiába maradt meg a 

tudás, a módszertan nem volt alkalmas sem a látó, sem a 
gyengén látók, illetve vakok tanítására. Nem taníthattam  
a látókat, ugyanis hogy bonyolítottam volna le egy szá-
monkérést? De nem taníthattam a gyengén látókat sem, 
mert a vakok élete teljesen ismeretlen volt számomra. 
Egy határmezsgyén toporogtam, nem tartoztam sem a 
látókhoz, sem a gyengén látó emberekhez. 2014 tavaszán, 
néhány hónap múlva még a munkám is megszűnt. Nem 
tudtam olvasni, nem tudtam írni. Nem tudtam kiszol-
gálni magamat, hihetetlen, hogy milyen rutinszerű tevé-
kenységekre is alkalmatlanná váltam. Egyre nagyobb lett 
a türelmetlenség, a harag, az agresszió, a környezetemen 
vezettem le a bosszúságaimat, és úgy éltem meg, mint egy 
rémálmot. Őszintén szólva arra vártam, hogy egyszer csak 
felébredek belőle, és minden folytatódik a maga megszo-
kott útján, vagy ha pedig nem, akkor egyszerűen ne ébred-
jek fel ebből az álomból. Egész életemben nem álmodtam 
annyit, mint ez időszak alatt, és rettenetesen keserű volt 
az ébredés, mert az álmaimban mindig látó emberként 
voltam jelen. 2014 decemberében egyik napról a másikra 
meghoztam azt a döntést, hogy megkezdem a Vakok Inté-
zetében a rehabilitációt, és kerül, amibe kerül, nekem ezt 
végig kell csinálnom. Ebben a döntő lépésben Isten segít-
ségét látom, aki úgy lépett be az életembe, mint ahogy Ady 
írja le Az Úr érkezése című versében: „Mikor elhagytak,/ 
Mikor a lelkem roskadozva vittem,/ Csöndesen és várat-
lanul/ Átölelt az Isten.” Ugyanakkor nem gondolom, hogy 
ezekben a hosszú hónapokban ne lett volna velem az Is-
ten. Igen, azt gondolom, hogy ott volt. Csendben és rám 
várakozva. Isten a Mária Rádiót használta fel, hogy én 
meghozzam ezt a nehéz és fontos lépést, és felhagyjak a 
félelmeimmel és szorongásaimmal. Azalatt a néhány hó-
nap alatt, amikor semmit sem tudtam csinálni, sokat hall-
gattam a Mária Rádiót. A hitvallókat, tanúságtételeket, 
ahol nagyon sokszor fogyatékkal élő emberek tettek tanú-
ságot az életükről. Ezek előtt eleinte becsuktam a szemem, 
és úgy tettem, mint az a gyermek, aki maga elé teszi a két 
kezét, és azt hiszi, ha nem látja a dolgokat, azok nincsenek 
is. Nem tudtam elfogadni, ha Isten jó és végtelenül szeret 
minket, akkor hogyan engedheti azt, hogy ilyen súlyos fo-
gyatékkal is élhetnek emberek. Illetve hogyan engedhette 
meg azt, hogy én ide kerüljek. De amikor azt hallottam 
az éter hullámain keresztül, azt hallottam ezeknek az 
embereknek a hangjából, hogy a testük és pszichéjük 
minden fájdalma ellenére boldogan élik az életüket, rá-
vezettek arra, hogy az ő boldogságuk abból fakad, hogy 
teret engednek annak az Istennek, aki a lelkük és iden-
titásuk mélyén teremtettségüknél fogva bennük lakozik, 
és bennem is. Én ugyan felnőtt megtérő vagyok, de a vak-
ságom előtti tíz évemet már keresztény emberként éltem. 
Isten nem ad rosszat anélkül, hogy ne adna mellé valami 
jót is, ennek a felismerését életem egyik legnagyobb aján-
dékának tartom. Rájöttem arra, hogy mindazok a dolgok, 
amiket eddig csináltam, csak felszínek, és mind ez ideig 
még nem tudtam a lelkemben tudatosítani azt, hogy Isten 
bennem él, és hagynom kell, hogy növekedjék bennem. Mi 
több, ha ezt a növekedő Istent az életemmel, verbális, non-
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verbális eszközeimmel egyaránt kisugározva nem muta-
tom meg a külvilágnak, akkor nem teljesítem a keresztény 
ember hivatását, nem követem Krisztus példáját a földön. 
Kiegészítem Krisztus szenvedését az én szenvedéseim-
mel. Elfogadom, hogy azt az utat kell járnom bizalommal 
és türelemmel, amit az Isten kijelölt számomra. Akkor 
valóban Krisztus-követő vagyok, és ezen az úton nagyon 
fontos, hogy én is kitartsak, mint Krisztus, a küldetésem 
mellett. És ez a küldetés nem más, mint Krisztusé, amit 
kinyilvánított az utolsó vacsorán. Az Atya azért küldte 
őt a földre, hogy Atyjának neve megdicsőíttessék, vagyis 
hogy hirdesse az Atya végtelen szeretetét, és emellett ki-
tartson élete végéig. Krisztus kitartott a végsőkig, még 
a kereszten is megtehette volna, hogy félelmében, szo-
rongásában, élete legnagyobb nehézségében, krízishely-
zetében, de mégsem élt vele. Nem élt vele, mert hogyha 
félelmében az utolsó pillanatban meggondolja magát, 
leszáll a keresztről, megtorolja elfogóit, akkor nem tart 
ki küldetése mellett, mert egy olyan Istenről tett volna 
tanúságot, aki agresszív és büntet. Ő viszont felvállalta 
ezt élete árán is, és Isten a halála után feltámasztotta Őt. 
Ennek tudatában kell élnem az életemet, és ezt kell hir-
detnem akkor is, ha nehéz helyzetbe kerülök. Ez a tudat, 
annak a felismerése, hogy mind ez idáig az én hitéletem 
olyan volt, mint egy díszes csomagolás, amit ha kinyitok, 
teljesen üres, nincs benne ajándék, nagyon sokat segített 
abban, hogy a rehabilitáció útján lépésről lépésre egy-
re nagyobb utat tegyek meg. Minden egyes sikerélmény, 
például amikor levágtam az első szelet kenyeret anélkül, 
hogy megvágtam volna az ujjamat, újabb erőt adott ah-
hoz, hogy felismerjem, hogy a korábbi tevékenységeimet 
mind el tudom végezni. A félelmetes eszközök, amelyek 
beszélnek, sípolnak, emberi-gépi hangon, ideértve a szá-
mítógépet, konyhai eszközöket, a Vakok Intézetében eze-
ket emberi hanggal irányítjuk, szükségesek az életemben. 
Segítségükkel tudok takarítani, főzni, tudok sportolni, tu-
dok úszni, tornázni. Sőt, hogyha van arra vállalkozó sze-
mély, akkor tudok biciklizni, futni (bár a futást soha nem 
próbáltam még).

Felfedeztem, hogy sok mindennel tudok boldogulni, 
úgy, mint korábban, csak másképp. Megszelídítettem 
ezeket a farkasként működő eszközöket szelíd báránnyá, 
rájöttem, hogy nem az ellenségeim, hanem a barátaim 
ebben az életben, ebben az új életben. Ez egy új, ajándék-
ba kapott élet volt, új lehetőségekkel, így is fel lehet fogni. 
A korlátok között új képességeket is felfedeztem magam-
ban. Olyan képességeket, amikről korábban nem tudtam. 
Hogyha szemléltetni szeretném: ha nappal felnézünk 
az égre, a csillagok akkor is ott ragyognak, de ez csak 
a sötét éjszakában válik nyilvánvalóvá. Én ilyen csilla-
gokként tekintettem az újonnan felfedezett képességeim-
re, mert ezeket soha nem fedezem fel, ha nem következik 
be ez az esemény. Egyet szeretnék ezek közül kiemelni, 
a leglényegesebbet. Rájöttem, hogy amíg látó voltam, 
akkor nagyon ellustálkodtam a tanulást. Azáltal, hogy a 
látásom és a hallásom miatt a tapasztalati úton szerzett 
módszereket használtam, sokkal több időt szórtam szét 

arra, hogy valamit megtanuljak. Most, hogy alapvetően 
a hallásomra kell hagyatkoznom, arra vagyok kénysze-
rülve, hogy sokkal nagyobb mértékben használjam ki az 
agyi kapacitásomat. Ha ezt hamarabb tudtam volna, már 
sokkal előrébb lennék, mint ma. 

És amikor ezeknek a sikerélményeknek a következ-
tében kezdett újra színes filmmé válni az életem, akkor 
2018 tavaszán újabb krízishelyzet lépett fel, ugyancsak 
a cukorbetegségem következményeként. A megvakulást 
követően öt évre a vesém is olyan károsodást szenvedett, 
hogy már feladta a működését, és 2018 március 12-e óta 
dialízisre szorulok a hét három napján: hétfőn, szerdán és 
pénteken. Na, itt újból beszűkültek a lehetőségeim, már 
csak azért is, mert ez a három nap így minimum 4-5 órás 
merev helyzetben lévő fekvést jelent. Ezt ugyan ki lehet 
használni fülhallgatón keresztül rádió hallgatására, ta-
nulásra, hangoskönyv hallgatására, de mégiscsak más, 
mintha az ember ki tudja használni a napot, járva-kelve, 
mozgással, más tevékenységgel. Emiatt kellett feladnom 
a Mária Rádiós szolgálatomat is, ez egy fájó pont volt. 
Voltak itt más sebek is, de már más szemmel tekintettem 
rájuk. A korábbi krízishelyzetet újra átélve elértem egy 
olyan hitbéli lelki fejlődést, hogy ezt a helyzetet úgy éltem 
meg, hogy megint meghívást kaptam valamire. Mégpedig 
arra, hogy felülvizsgáljam az Istennel való kapcsolatomat 
a hit, remény és szeretet tükrében. Ezek az Istennel való 
kapcsolat alappillérei. A hit az Istennel való kapcsolatom-
nak az eszköze: tudok-e ezek után is ugyanolyan hittel 
és bizalommal járni ezen az úton, amiről úgy gondolom, 
hogy Isten kijelölte számomra. Isten állandó szeretetéhez 
mindezek után hozzá tudom-e tenni az én szeretetemet, 
és fenn tudom-e ezáltal tartani vele a kapcsolatomat? Egy 
kapcsolat csak akkor működik, ha a felek egyaránt tesznek 
bele. És végül a harmadik isteni erény, a remény. A remény 
az Istennel való kapcsolatunk fejlődésének motorja. Mert 
Isten mindig ott volt mellettem, tudom-e remélni, hogy 
ebből is jóval kerülök ki, végig tudom-e járni ezt az utat, és 
Isten ezen az úton is velem van és számít rám továbbra is, 
ebben az állapotomban is, abban a munkában, amit akkor 
kezdett meg, mikor szeretett Fiát küldte a Földre. 

Bányay Krisztina Borbála
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A MI RÁDIÓNK

IGÉZŐ – VALLOMÁSOS ISTEN SZAVÁRÓL
Időpont: minden nap 7:00 és 18:50 

Szinódus
A szinódus (szünodosz) az üdvösség történetében az 
egyház egyik legelemibb sajátosságát jeleníti meg, 
mégpedig a közös (szün) úton (hodosz) létet. Az egyház 
ezen a közös úton való haladás során rengeteg problémá-
val és kérdéssel találkozik, amelyeket ősidőktől kezdve 
sajátos formában igyekezett megérteni, megbeszélni és 
így megoldani. A korai keresztények is összegyűltek és 
megvitatták a legfontosabb kérdéseket. 

Ma a szinódus nem más, mint a világ 
minden részéről érkező püspökök gyűlése, 
összejövetel, amit a római pápa által 
meghatározott időben és témában tartanak. 
Ez segít abban, hogy az egyház minden 
része szólni és találkozni tudjon egymással. 

Rendes, teljes szinódusról akkor beszélünk, amikor azt az 
egész egyházzal közvetlenül kapcsolatos témában, min-
denre kiterjedően tartják meg. Ezenkívül létezik rendkí-
vüli teljes és részleges formája is a szinódusnak. 

A szinódus semmiképpen sem jelentett és jelent egy-
fajta közvélemény-kutatást. Sokkal inkább jelenti az úton 
létből származó kölcsönös egymás meghallgatását. A szi-
nódus a Szentlélek által inspirált és segített találkozás. 
Ferenc pápa szavaival, amelyekkel megnyitotta az ese-
ményt, a szinódus nem más, mint „egy egyházi esemény, 
melynek főszereplője a Szentlélek. Ha nincs jelen a Lélek, 
akkor nem lesz szinódus.”

A fő cél Isten népének meghallása és megértése a Lé-
lekben. Éppen ezért kiemelten lényeges az, hogy Ferenc 
pápa minden hívőt felhív a szinódusban való részvételre. 
„Mindenki részvétele: alapvető egyházi kötelezettség! Min-
denki meg van keresztelve, ez a személyazonosító igazolvá-
nyunk: a keresztség!”

Az egyház, Ferenc pápa szándéka szerint, ezen a szi-
nóduson tanulhatja újra – mind elméletben, mind a gya-
korlatban – a Lélek által, hogy mit jelent a találkozás, a 
meghallgatás és a felismerés. 

Sághy Ádám teológus

Vízkereszt
„Miután Jézus megkeresztelkedett, nyomban följött a víz-
ből. És íme, megnyílt neki az ég, és látta, hogy az Isten Lel-
ke, mint galamb leereszkedett, és rászállt.” (Mt 3,16) 

Krisztus a Jordánnál a jobb és szebb életre vágyó, megté-
rő emberek közé áll be, és alámerítkezik a Jordán vizében. 
Ezzel azt mutatja nekünk, hogy van lehetőségünk meg-
tisztulni a bűntől, megszabadulni a bűntudattól. 

Vízkereszt ünnepe megtanít minket arra: 
hagyjuk, hogy Krisztus meggyógyítsa a 
bűntudatunkat. 

Alá kell vele szállni a Jordán-
ba, bevallani, hogy bűnösök 
vagyunk, és vele – mint a ha-
zatérő tékozló fiú – új életre 
támadhatunk. A víz innentől 
kezdve a megtisztulás, az 
újjászületés jelképe. Az, hogy 
Jézus a bűnbocsátó Atyais-
tenről beszélt, és az embert 
felemelő és megtisztító Atya-
istenről tett tanúságot, az 
megváltoztatta a világot.

Van kiút, és van remény, és van újrakezdés 
lehetősége mindannyiunknak, akikben 
van bűnbánat, sajnálat és megtérés. 
A megszentelt vízzel elindulunk, és 
meghintünk, megszentelünk vele mindent. 
A lakóházakat, a jegygyűrűket, az 
újszülötteket, az ifjú párt, a harangot, a 
munkahelyet, az ételt, a gépkocsit. Mindent 
megszentelünk vele, hogy érezzük a víz 
jelenlétéből, jeléből, hogy Isten velünk 
van. Isten, aki emberszerető Isten, akinél 
fontosabb a jóra, tisztára és nemesre 
irányuló vágyunk, mint az elkövetett bűnök. 
Aki a jót és az igazat látja bennünk, és 
nem a botlásainkra koncentrál. Ő atyai, 
féltő szeretettel figyeli csetlő-botló fiait és 
leányait, akik az ő országa felé haladnak  
az élet útján.

Makláry Ákos  

görögkatolikus pap,  

a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke
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FERENC PÁPA

Ferenc pápa a szinódusról
A szinódus egy egyházi esemény, melynek főszereplője a 
Szentlélek. Ha nincs jelen a Lélek, akkor nem lesz szinódus.

Annak az imának a szellemében éljük meg ezt a szinó-
dust, amellyel Jézus esdeklően fordult az Atyához övéi-
ért: „Hogy mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21). Erre 
kaptunk meghívást: az egységre, a közösségre, a testvéri-
ségre, mely annak átérzéséből fakad, hogy Isten egyetlen 
szeretete ölel át bennünket. Mindannyiunkat, különb-
ségtétel nélkül, és különösen minket, pásztorokat, ahogy 
Szent Ciprián írta: »Ezt az egységet rendíthetetlenül fenn 
kell tartanunk és védelmeznünk kell, elsősorban nekünk, 
püspököknek, akik elöljárók vagyunk az Egyházban, hogy 
bizonyságot adjunk arról, hogy maga a püspökség is egy 
és osztatlan« (A Katolikus Egyház egységéről, 5).

Isten egyetlen népében tehát együtt járunk, hogy egy 
olyan Egyházról szerezzünk tapasztalatot, amely megkapja 
és megéli az egység ajándékát és megnyílik a Lélek hang-
jára.

A szinódusnak három kulcsszava van: közösség, rész-
vétel és küldetés. A közösség [kommunió] és a küldetés 
teológiai kifejezések, amelyek az egyház misztériumára 
vonatkoznak, és amelyeket érdemes felidézni. A II. va-
tikáni zsinat világossá tette, hogy a közösség az Egyház 
természetét fejezi ki, egyúttal azt is kijelentette, hogy az 
Egyház „azt a küldetést kapta, hogy hirdesse és a népek 
között terjessze Krisztusnak és Istennek az országát, 
és az Egyház ennek az országnak a csírája és kezdete a 
földön” (Lumen gentium, 5). Két szó, melyen keresztül az 
Egyház a Szentháromság életét szemléli és utánozza, a 
Szentháromság ugyanis a közösség misztériuma ad int-
ra és a küldetés forrása ad extra. A II. vatikáni zsinat fo-
gadtatását jellemző doktrinális, teológiai és lelkipásztori 
reflexió időszaka után 

Szent VI. Pál pontosan ebbe a két szóba 
– közösség és küldetés – kívánta sűríteni 
»a zsinat által megfogalmazott fő 
irányvonalakat«. 

Ugyanis a zsinat megnyitására emlékezve kijelentette, 
hogy az általános irányvonal „egyrészt a közösség volt, 
vagyis az összetartozás és a belső teljesség, a kegyelem-
ben, az igazságban, az együttműködésben […], másrészt 
a küldetés, vagyis az apostoli elkötelezettség a mai világ 
iránt” (Úrangyala, 1970. október 11.).

Az 1985-ös szinódus lezárásakor, húsz évvel a zsinat 
befejezése után, Szent II. János Pál is hangsúlyozni kíván-
ta, hogy az Egyház természete a koinónia: belőle fakad az 
a küldetés, hogy az Egyház az emberi család Istennel való 
szoros egységének a jele legyen.

És hozzátette: 

»Nagyon ajánlatos, hogy az Egyházban 
rendes és – ha szükséges – rendkívüli 
szinódusokat tartsanak«, melyeket, 
hogy gyümölcsöt hozzanak, jól elő kell 
készíteni: »vagyis szükséges, hogy a helyi 
egyházakban mindenkinek a részvételével 
dolgozzanak előkészítésükön« 

(Beszéd a püspöki szinódus második rendkívüli közgyű-
lésének befejezésekor, 1985. december 7.). Itt van tehát a 
harmadik szó, a részvétel. Félő, hogy a közösség és a kül-
detés kissé elvont fogalmak maradnak, ha nem ápolunk 
olyan egyházi gyakorlatot, amely az út és a munka min-
den egyes fázisában kifejezi a  szinodalitás konkrétságát, 
elősegítve mindannyiunk valódi bevonását. Szeretném 
elmondani, hogy szinódust tartani mindig jó és fontos, de 
az akkor lesz igazán gyümölcsöző, ha az Egyház létének, 
a valódi részvétellel történő cselekvésnek az élő kifejező-
désévé válik.” […]

„Mindenki részvétele: alapvető egyházi kötelezettség! 
Mindenki meg van keresztelve, ez a személyazonosító iga-
zolványunk: a keresztség!”

Az oldalt szerkesztette: Hrabóczki József Sándor

Lektorálta: Kovács Lajos SJ

AUDIENCIA
Időpontja: minden szerdán 13 órakor
Január 5., 12., 19. és 26. 
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A MÁRIA RÁDIÓBAN HALLOTTUK

KERESZTÉNY GONDOLKODÁS AZ ÚJKORBAN
Horváth Pál műsora kéthetenként szombaton, 
21.40-től hallható.

AZ ÉLET CSODÁJA – A JÁNOS-EVANGÉLIUM
Dér Katalin műsora kéthetenként vasárnap 20.16-tól hallható.

Keresztény gondolkodás  
az újkorban

Részlet a május 8-i adásból

A tudományos módszerek tekinteté-
ben hagyományos elveket valló né-
met Athanasius Kircher egyike volt az 
új tudományos világképet, és Galilei 
eredményeit óvatosan elfogadó jezsui-
ta tudósoknak, de sokat foglalkozott a 

magnetizmus témájával, a zene, a matematika és a fizi-
ka összefüggéseivel is. Filológusként főleg az egyiptomi 
írás, nyelv és kultúra érdekelte, és az elsők között tett 
kísérletet a hieroglifikus írás megfejtésére, de foglalko-
zott az ősi egyiptomi misztika témáival, és a korai kopt 
kereszténység történetével is. A Távol-Keleten szolgáló 
misszionárius rendtársainak beszámolói alapján alap-
vető kézikönyvet állított össze a kínai kultúra történe-
téről és világáról, de figyelmét az sem kerülte el, hogy 
Kína és a kereszténység kapcsolata a nesztoriánus 
missziók révén már évezredes múltra tekinthet vissza. 
Mint igazi polihisztort, érdekelte a kémia és a mecha-
nika is; számos gépet szerkesztett vagy tervezett, kö-
zötte automata szerkezeteket, és ő készítette az első, 
a gyakorlatban is használt megafont, hangtölcsért.  
A fizika területén főként a mágnesesség tanulmányo-
zása érdekelte, vegytani kísérletei a modern kémia 
megszületésének útját egyengették, maga építette mik-
roszkópja segítségével pedig mikroorganizmusokat ta-
nulmányozott, közöttük a pestis kórokozóját. Fontos 
megfigyeléseket végzett a vulkanológia területén, és 
rendszeresen gyűjtötte őslények maradványait, az ősi 
kövületeket. Kutatásai érdekében élénk levelezésben 
állt Európa szinte valamennyi jezsuita kollégiumával 
és a kontinens számos jelentős tudósával.

Részlet a magyar 
labdarúgás napjára készült 

műsorból
Bánki József korábbi labdarúgóval Huber Szebasztián törté-
nész, szurkoló beszélgetett.
BJ: De ha Kis-Rigó László nem hív a Grosics Akadémiá-
ra, akkor én nem kerülök vissza a futball vérkeringésé-
be, és a Fradi-pályán voltak minden szerdán a katolikus 
csapatnak, a katolikus papok válogatottjának edzései, 
amire Varga Zoli, a legendás jobb összekötőnk is, halálá-
ig kijárt. Az atyák is csak tátották a szájukat, amit Zoli 65 
évesen művelt a labdával. Zseniális volt. Tehát az, hogy 
három megyés püspökünk is Fradi-szurkolókártyával 
rendelkezik – Kis-Rigó László Szeged-Csanádi, Palánki 
Ferenc Debrecen-Nyíregyházi és Beer Miklós váci me-
gyéspüspökünk. Nagyon büszke vagyok a barátságukra, 
és arra, hogy a Fradi is összeköt bennünket. És Palánki 
Feri nagyon jó futballista. A püspök úr nagyon jó cen-
ter volt. Kis-Rigó László nagyon jó kapus. És az a meg-
tiszteltetés ért, hogy a sajtófőnöke lehettem ennek a 
pap-válogatottnak az Európa-bajnokságon. Hihetetlen 
sokat tanultam tőlük, és nagyon sokat tudtak a Fradi-
ról. Kis-Rigó László például az édesapja által már gye-
rekként kijárt a Fradi-meccsekre. Palánki Ferenc úgy-
szintén. A régi Üllői úti stadionban ezeknek a szerdai 
fociknak, futballmeccseknek külön rituáléja volt, máig 
visszasírjuk. És nagyon remélem, hogy a pap válogatott 
nagyon sokáig sikeres lesz, és fennmarad, mert ez egy 
nagyon jó kezdeményezés. A szívem csücske Lajos atya, 
Kerényi Lajos atya, aki hatalmas Ferencváros-szurkoló 
és kossuthi korban is még aktívan futballozik. 
HSz: Olyan legendás Fradi szurkolók, akik megcsinálták azt, 
hogy amikor Mindszenty Józsefet, a szentéletű bíborost elítél-
ték, akkor volt egy cserekapus, akit szintén Mindszentinek hív-
tak. Soha nem a cserekapust szokták leginkább megéljenezni. 
Ők a legsötétebb időben „Éljen Mindszenty!” bekiabálásokkal 
és tapsviharral fogadták, és ezzel üzentek a rendszernek. Nyil-
ván mindenki tudta, hogy ez nem a cserekapusnak szólt.

Az élet csodája  
– A János-evangélium

Részlet az augusztus 29-i műsorból

Isten az embert nem csupán mint teremt-
ményét, hanem mint gyermekét akarja újjá-
alkotni – ez a nagy titok. Isten megterem-
ti, életre hívja az embert, annak akarata, 
döntése, beleegyezése nélkül, szülei pedig 
azonmód, beleegyezése nélkül nemzik őt. 

Nos, ez nem járja! Ez nagyon nem járja! Az ember, aki min-
denekelőtt szabad akarattal bíró lény, éppen a legdöntőbb 
ponton, létrejöttében, születésében minden, csak nem sza-
bad? Ez botrányos!  Én nem kívántam megszületni,  írja  Pi-
linszky  Tiltott csillagon  című versében:  „Én nem kívántam 
megszületni, / a semmi szült és szoptatott.”

Nos, ez nem maradhat ennyiben, ez az állapot semmi 
esetre sem lehet végleges. Valaminek történnie kell, és 

történik is valami. Az embernek azért adatik, akaratától 
függetlenül, az ideiglenes, véges földi élet, hogy annak 
folyamán alkalma legyen eszes teremtményként szaba-
don eldönteni, kívánja-e az életet, a valódi, legmagasabb 
rendű, végleges, örök életet, Isten társaságát; azaz akar-e 
Istennek nemcsak a  teremtménye,  hanem, bibliai szó-
használattal, a gyermeke lenni, vagy nem akar. És hajszál-
pontosan úgy lesz, ahogy az ember dönt.
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ÖNKÉNTESEINK
Fodor Endre 
szerkesztő-műsorvezető
A kilencvenes években kezdtem a rádiózást, amikor az 
első kereskedelmi rádiók alakultak az országban. Kezdet-
ben riporterként, műsorvezetőként, majd felelős, illetve 
főszerkesztőként. Dolgoztam a Magyar Rádióban, és ké-

szítettem anyagokat más 
országos médiumoknak is. 
A Mária Rádióban 2012-
ben kezdtem el műsoro-
kat készíteni. Akkoriban a 
Honvédelmi Minisztérium-
ban, a miniszteri sajtóosz-
tály egyik vezetőjeként 
kerültem kapcsolatba a 
Katolikus Tábori Püspök-
séggel, amelynek püspö-
kében, lelkészeiben igaz 

barátokra leltem. Akkoriban lehetőség nyílt arra, hogy 
egy honvédségi műsor induljon a Mária Rádióban, amely-
hez a kezdetektől fogva, műsorkészítőként felajánlottam 
szolgálatomat. Teszem ezt azóta is, immár a 415. adást 
szerkesztve, készítve. Többször kaptam már pozitív visz-
szaigazolást a katonáktól, illetve a hívektől a lakóhelyem 
közelében, Mezőfalván, ahol kántorkodom. Hálás vagyok 
a Jóistennek azért, hogy a Mária Rádióban szolgálhatok, s 
remélem, a műsorral sokak lelkéhez utat találok. 

Kocsis Andrea 
recepciós
A Mária Rádió önkéntes munkatársa vagyok immár kö-
zel 10 éve. A Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia 
közösségéhez tartozom, nagycsaládos édesanya és ma 
már 10-szeres nagymama vagyok. „Karrierem” a Rádió-

ban egyik fiamon keresz-
tül kezdődött. Ő saját kez-
deményezésére önkéntes 
technikus lett, megszállott 
módon szolgálta a Rádió 
közvetítéseit, ott volt min-
denhol, ahová csak eljut-
hatott. Ma is ő közvetíti a 
Szent István Bazilikában a 
csütörtöki éjszakai virrasz-
tásokat. Ezekre eleinte – 
éppen miatta – többször is 

elmentem. Megismertem és megszerettem az ott szolgáló 
testvéreket, elmélyült imaéletem. 

Nagy áttörés volt Dúl Géza atya személyes megszólítá-
sa az egyik nyár végén: énekkel szolgáló testvért keresett 
a kápolnából közvetített szentmisék szolgálatára. Ebben 
nagyon otthon voltam, mert saját közösségemben is ez 
az egyik szolgálatom. Nagy örömmel készültem az első 
szentmisés szolgálatomra, amelyből több éves szolgálat 
lett. Összebarátkoztam helyben a többi önkéntes mun-
katárssal, megtaláltam a számomra leginkább megfelelő 
másik szolgálatot, a recepciózást. Mások meghallgatása, 

apró és kevésbé apró gondjainak, kéréseinek teljesítése 
öröm számomra.

Jól emlékszem még, hogy amikor nagy betegségben 
kórházban voltam, mekkora kegyelem, egyetlen biztos 
fogódzó volt a Mária Rádió hallgatása. Magamévá tettem 
minden elhangzó kérést, imaszándékot. Úgy éreztem, egy 
vagyok minden könyörgővel. Nem tudok olyan műsort 
említeni, amely ne tartalmazna legalább egy olyan mon-
datot, amelyet maga a Mindenható Isten küld személye-
sen nekem, hogy biztosítson a Jelenlétéről és személyes 
Szeretetéről. Áldom az Urat örökké. Övé minden hatalom 
az égen és a földön! Hála legyen!

Visnyei Katalin 
titkárság
2006-ban hívott egy templomi ismerősöm a Mária Rá-
dióba. Friss nyugdíjasként ő is itt szolgált. Addig is gya-
korló katolikus és Szűzanya-tisztelő voltam, de ez nem 
volt véletlen. Szűzanyát szolgálni, és ezzel embertársa-

imnak is jót tenni, nagyon 
szép feladat. Először az 
adatkezelésben, majd a 
magazinok csomagolásá-
ban segítettem, később a 
hallgatói létszám növeke-
dése miatt maradtam az 
adatbázis kezelésénél, és 
közben futárszolgálatot is 
vállaltam. Természetesen 
ezen felül bármiben segí-
tettem, amiben tudtam, és 

ez ma is így van, semmilyen munka nem szégyen, ami 
hasznos és amivel segíteni tudunk másoknak. A Rádió 
imacsoportjának is tagja vagyok, mi imádkoztuk csütör-
tökönként a déli rózsafüzért. Remélem, hamarosan ismét 
személyesen is jelen lehetünk kápolnánkban. Továbbra 
is szeretnék szolgálni Szűzanyának és a rádiónak, amíg 
erőm és egészségem megengedi.

MÁRIA RÁDIÓ MAGAZINT AJÁNDÉKBA
Tartalmas, értékes ajándék a Mária Rádió magazinjának igény-
lése szeretteink, ismerőseink számára. Nemcsak jót teszünk 
azzal, akinek ajándékozzuk, de még missziós tevékenységet is 
végzünk, hiszen terjesztjük a Mária Rádió hírét, másokat is be-
kapcsolunk a Mária Rádió családjába.

„Rendelje” meg a Mária Rádió ingyenes magazinját ajándékba 
még ma! Adja meg a megajándékozni kívánt személy (vagy sze-
mélyek) nevét és postacímét az alábbi módok valamelyikén:

Telefonon: 
06 1 373 0701

 E-mailben: 
info@mariaradio.hu

Levélben  
vagy személyesen: 
1133 Budapest,  
Gogol utca 28.
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Igazat, szépet, jót és szentet
Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, a teljes ma-
gyar média, televíziós csatornák és rádiók napokon át 
rengeteg műsort közvetítettek őróla. Megrendítő képso-
rokat az útjairól, arról, ahogyan a merénylőjének megbo-
csátott, részleteket a beszédeiből és imádságaiból, arról, 
ahogyan ünnepelték őt, amilyen légkör körülötte minde-
nütt megszületett. Órákon át áradtak ezek a képek, köz-
vetítések. Azt éreztem ezekben a napokban, hogy egész 
Budapest hangulata megváltozott. A szent pápa lelke 
mintha ott lebegett volna a város felett. Az emberek sze-
lídebbek lettek, csendesebbek, jószívűbbek.

A jó média hatása ilyen. A jó média a 
szépet, az igazat, a jót, a szentet sugározza, 
és ezáltal emeli az emberi szíveket.  
A Mária Rádió ilyen jó média, a Lélek 
hangja tizenhat év óta: adjunk hálát érte! 

Tegyünk meg érte minél többet, hogy még hiteleseb-
ben, tisztábban, érthetőbben, lelkesítőbben, még keve-
sebb hibával és még több elkötelezettséggel végezhesse 
ezt a küldetését: adhassa Jézust a világnak.

Óriási öröm és ajándék, hogy a Szombathelyi Egyház-
megye két legnagyobb városában (Szombathelyen és Za-
laegerszegen) de kisebb városokban is (Celldömölk, Sár-
vár) szól a Lélek Hangja, a Mária Rádió. Sokan igen sokat 
köszönhetnek neki, sokan épülnek, alakulnak általa. Az 
ember szellem és lélek, az ember beszélgetés és gondo-
lat. A lényegünk nem az anyagi valóságunk. A testünk 
anyaga hétévenként teljesen kicserélődik. A lényegünk a 
szellemünk, a szeretetünk, a kapcsolataink, az átélt élete-
seményeink. A Mária Rádió a lelket szólítja meg, tanítja 
szeretni, imádkozni, hálát adni, látni, ámulni, együtt-
érezni, dicsőíteni. Isten éltesse a tizenhat éves Mária  
Rádiót!

Székely János püspök, a Mária Rádió fővédnöke

 www.mariaradio.hu •  info@mariaradio.hu •  facebook.com/mariaradio

Évfordulók a Mária Rádió 
világcsaládjában 
Január 1.  18 éves az Sierra Leone-i Mária Rádió

Az Afrika nyugati partján fekvő, mintegy 8 milliós lakos-
ságot számláló Sierra Leonéban 2004 óta szól a Szűzanya 
hangja. Az ország lakói túlnyomóan, háromnegyed rész-
ben az iszlám vallás követői, ezért nagy szükség van az 
evangélium hirdetésére. Tavaly ősz óta szolgálja a rádiót 
az újonnan választott elnökük, Alfred Moses Kamara, és 
műsorigazgatójuk, Solomon Gbaki szalézi atya.

A jelenleg 4 vételkörzetben szóló rádió az imákon, kate-
kéziseken kívül több olyan műsort is közvetít, melyekben 
a szegényebb rétegek felkarolását tűzték ki célul. Talán 
legérdekesebb kezdeményezésük az volt, mikor a néhány 
évvel ezelőtt Sierra Leonét is érintő ebolajárvány alatt rá-
dióiskolát indítottak, hogy az iskolai oktatás nélkül maradt 
gyerekeket segítsék. Egy másik színfolt a rádió életéből, 
hogy rendszeresen sugároznak olyan műsort, amelyben 
nőket, nőiséget támogató tartalom szól, ami azért is fon-
tos, mert az afrikai országban sajnos nagyon gyakori a nők 
elleni erőszak – ez ellen is küzdenek a hit erejével.

Január 12.  35 éves az olasz Mária Rádió

A világcsalád „anyarádiójának” mondható olasz testvér-
rádió története 1987. január 12-én kezdődött a Rádió Má-
ria Egyesület megalakulásával, amely átvett egy plébá-
niai rádióállomást egy észak-olaszországi kisvárosban, 
Erbában. Kevesebb mint öt év alatt nemzeti katolikus rá-
dióhálózattá nőtte ki magát egész Olaszország-szerte, a  
’90-es évek elején pedig más országban is létrejöttek ha-
sonló rádiók, így született 
meg a világcsalád, amely 
által ma 92 rádióállomás 
adásában mintegy 500 mil-
lió embert ér el a Jóisten 
üzenete.

Az olasz rádió honlap-
ján olvasható, hogy felmé-
rések szerint minden tize-
dik olasz hallgatja a Mária 
Rádiót. A helyi rádiót Livio 
Fanzaga piarista atya műsorigazgató és Vittorio Viccardi 
elnök irányítják, emellett az egész világra kiterjedő háló-
zat központjának is Olaszország ad otthont.

Január 24.  24 éves a spanyol Mária Rádió

Január 29.  9 éves a koszovói Mária Rádió
éves a

JÁSZOL ÉS KERESZT
Időpont: minden hétfőn 13:25 perckor
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A vallások  
és a kereszténység
A mai vallási tapasztalat a 21. század kezdetén egy olyan 
vallási pluralizmusba helyez el bennünket, ahol a régiek 
mellett új vallások is születnek. A keresztény hit vallja, 
hogy Isten kinyilvánította magát Ábrahámnak, Mózes-
nek, a prófétáknak de a legtökéletesebb módon Fia, Jézus 
Krisztus, a megtestesült Ige által. Közös tapasztalatunk 
– nemcsak európai, de világjelenség –, s ezt itt Magyar-
országon is érezzük, hogy a kereszténység mellett egyre 
több vallás képviselteti magát az egykor színtiszta ke-
resztény államokban. Ez, úgy tűnik, meghatározza hét-
köznapjainkat is, és konfliktusra vagy párbeszédre ad 
alkalmat. Ilyen jellegű vita felmerülhet a teológia okta-
tásában, egy hittancsoportban, közös baráti összejöve-
teleken, sőt esküvő vagy keresztelő alkalmával is. Maga 
az Egyház is fontosnak tartja e kérdés tárgyalását. Leg-
utóbb Ferenc pápa körlevele (Fratelli tutti, 2020) is foglal-
kozott ezzel a problémával.

A képlékeny keleti ta-
nok, például a krisnás 
vagy az iszlám, bekebele-
zik egy szekularizálódott 
közegben felnőtt, hagyo-
mányaiban gyökértelen 
társadalom jelentős részét. 
Alapvető felismerés a 21. 
század kereszténysége szá-
mára, hogy más vallások 
ismerete nemcsak saját 
tisztánlátásunkat erősíti, 
hanem a Krisztustól ka-
pott küldetés felelős telje-
sítését is. Fontos, hogy a 
keresztények keressék és 
találják meg azokat a mó-
dokat, amelyekkel megkö-
zelíthetik az európai jel-
legű társadalmaktól eltérő 
országok vallási gyökereit, 
szokásaikat és viselkedé-
süket. Mivel olyan hatalmas tömegekről van szó – pél-
dául muzulmánok, hinduisták, buddhisták esetében –, 
akik nem hallottak sem az Egyházról, sem pedig Jézus 
Krisztusról, ezért a kezdeményezésnek a kereszténység 
részéről kell kiindulnia.

1986 óta a vallások felé közeledésnek egyik nagy jele 
a békéért való világ-imanap Assisi városában, amelyet 
2021-ben Ferenc pápa is felkeresett, hangsúlyozva az 
emberi testvériséget, mely 
minden vallás alapja, és 
imádkozott a békéért.

Kránitz Mihály atya

Árpád-házi Szent Margit
Ha Árpád-házi Szent Margitra gondolunk, a legkönnyebb 
út, amit választhatunk, hogy nem tekintjük őt a mai világ-
ban követhető, illetve követendő példának. A gyermekként 
kolostorba vonult királylány élete, aki erényövet hordott, 

teljes erejével másokért 
munkálkodott, olyannyi-
ra, hogy ez hamar felőrölte 
életerejét, és az istenköve-
tés végtelenül önfeláldozó, 
radikális útját választotta, 
érthető, hogy elsőre távol 
áll a mai embertől.

Ám, ahogy egy kedves 
barátom szokott fogalmaz-
ni, a 21. századi küldeté-
sünkben nem a küldetés a 

21. századi, hanem mi magunk. Isten általunk szeretné 
építeni országát a mai világban is. Éppen ezért, ha Ár-
pád-házi szentünknek a korabeli, számunkra idegen 
eszközeit nem is vesszük át, a küldetéséhez, életcéljához 
kapcsolódhatunk, és tehetünk azért, hogy mi is növeked-
jünk azokban az erényekben, melyekben Szent Margit 
példaként áll előttünk.

A kitartást, és az Istennek tett ígéret 
megtartását, illetve a hivatásunk melletti 
valódi, hosszútávú elköteleződést emelném 
ki először Szent Margit életéből. 

Ma, amikor házasságok bomlanak fel, amikor azt su-
gallja a világ, hogy maradj szabad, és kóstolj bele minél 
több dologba, de semmi mellett ne köteleződj el, igen 
fontos a hűséges Margit példája. 

A másik meghatározó erény, amit 
kiemelnék, az alázat. A segítőkészség, a 
mások felé fordulás, mely csak az alázattal 
párosulva tud igazán Istennek tetsző 
áldozattá válni. 

Az alázatos Szent Margit sem azért segített, hogy ref-
lektorfénybe kerüljön, sőt önként lemondott a szárma-
zásából fakadó előnyökről. Az egyszerűséget választot-
ta, és ajándékba kapta, hogy az apró dolgokban is meg 
tudta látni az örömöt, az Istent. Erre az egyszerűségre, 
alázatra és megelégedésre van szükség a mai világban, 
ahol a pénz hajhászása, a hatalom utáni vágyakozás és a 
másokkal való versenyzés közepette egyre jobban kiüre-
sedünk és vakokká válunk a teremtett világ szépségeire.

Szent Margit erejének fő forrása a Krisztussal való 
mély és szoros kapcsolat volt. Arra hívok hát mindenkit, 
hogy találkozzunk Krisztussal az Eucharisztiában, és 
napról napra, hétről hétre általa megerősödve és őbenne 
megújulva, alázatosan és áldozatosan munkálkodjunk 
az Istentől megszentelt békéért a világban.

Monostori László atya
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IRGALMASSÁG

Porres Szent Márton 
szerzetes
November 3. 
Lima 1579. december 9. – Lima 1639. november 3.

Márton édesapja spanyol lovag volt. Noha előkelő spanyol 
családból származott, többedmagával Amerikába hajó-
zott, hogy meggazdagodjon. Egy indián falunak lett az ura. 
De ez sem tetszett neki, ezért Peru felé vette útját, és Limá-
ba ment. Itt megismert egy néger lányt, akinek házassági 
ígéretet tett, de sohasem vette feleségül. Ettől a néger lány-
tól született Márton, és egy kislány. A fehér és néger szü-

lőktől származó 
gyermekeket mu-
lattoknak nevez-
ték. A származása 
nagyon súlyos lelki 
szenvedést jelen-
tett később Már-
tonnak. Az édes-
anyja keresztény 
hitben nevelte 
gyermekeit, ám az 

időközben panamai kormányzónak kinevezett apa elhagy-
ta és szégyellte őket. A spanyol gyarmatokon a társadalmi 
ranglétrán a mulattok ugyanis a spanyolok, az indiánok és 
a négerek után következtek, vagyis legalul voltak.

Márton, hogy édesanyja gondjain segítsen, egy fürdő-
mesternél tanult, és orvossegéd lett. Nappal a betegeket 
ápolta, éjjel pedig órákig imádkozott a Szent Kereszt előtt. 
Édesanyja beleegyezésével domonkos szerzetes lett. Ám 
az elöljáró közölte vele, hogy az érvényben lévő előírások 
értelmében bőrszíne miatt nem lehet sem pap, sem teljes 
jogú segítőtestvér, meg kell elégednie azzal, hogy szolga 
lesz, és csak harmadrendiként tehet fogadalmat. (Hála Is-
tennek, ma már az Egyházban nincs ilyen előírás, rendel-
kezés, hiszen sok színes bőrű szerzetes, pap és püspök, 
sőt bíboros is van.)

Kilenc év telt el, amíg 1603. június 2-án megerősítet-
ték Márton felvételét, és harmadrendi laikus testvér lett.  
A kolostorban betegeket ápolt, és gondozta a rászorulókat. 

Reggelenként a legkorábbi szentmisén vett 
részt, napközben szolgált, éjjel nagyon 
sokáig imádkozott. Naponta csak két-
három órát aludt. A rendházban mindenki 
szentnek tartotta. 

Ki is nevezték betegápoló mesternek. A felebaráti sze-
retetben nem ismert határt. Nagy tisztelője volt az Oltári 
szentségnek. Sokat időzött a szentségi Jézus előtt, és tőle 
kért erőt, kegyelmet, hogy a betegek szolgálatát hősies 
lélekkel tudja végezni. Kolostorukban szinte mindenütt 
betegek feküdtek. Amikor az elöljáró ezt megsokallta, és 
kiutasította a betegeket, akkor Márton a lánytestvérének 
házában alakított ki kórházat, és testvére a segítőtársa 

lett. Maga az alkirály is gyakran felkereste és segítette. 
Megszámlálhatatlan csodát tulajdonítanak neki.

1639-ben tífuszban betegedett meg, és november 3-án 
meghalt. 

XVI. Gergely pápa 1837-ben boldoggá, XXIII. 
János pápa pedig 1962. május 6-án szentté 
avatta. 

Önmegtagadó életével hasonlít a nála tizenhét évvel 
fiatalabb Limai Szent Rózához, aki ismerte Mártont, és 
igen nagyra becsülte.

Istenünk, te Porres Szent Mártont az alázatosság útján ve-
zetted az égi dicsőségre . Segíts példamutató életét úgy kö-
vetnünk, hogy vele együtt eljussunk mennyei országodba 
– ámen.

ÖNKÉNTESSÉGRE HÍV A MÁRIA RÁDIÓ
Hogy minél több embertársunkhoz eljuthasson Isten szerete-
tének üzenete, hívjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódja-
nak be a Mária Rádió küldetésébe és éljék meg az evangéliumi 
igazságot, hogy: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” (Ap-
csel 20, 35). Erre több lehetőség is van:

 műsorkészítés • stúdiótechnika kezelés • hanganyag vágás 
• futárszolgálat (havi magazin kézbesítése a lakóhely 
közelében) • Mária Rádiós apostolkodás (a Mária Rádió hírét 
vinni közösségekbe, rendezvényekre, családokhoz) 

Minden szolgálatot képzés előz meg. Bátorítjuk olvasóinkat, 
hogy jelentkezzenek önkéntes szolgálatra még ma a Mária Rá-
dió családjához az alábbi vételkörzeteknek megfelelő lehetősé-
gek egyikén:

Ajka – Várpalota (FM 93,2 és FM 90,0) 
ajka@mariaradio.hu • 06 20 362 4002

Cegléd (FM 88,3) 
cegled@mariaradio.hu • 06 30 539 2791

Celldömölk (FM 92,5) 
celldomolk@mariaradio.hu • 06 30 237 6471

Kaposvár (FM 93,1) 
kaposvar@mariaradio.hu

Keszthely (FM 93,4) 
keszthely@mariaradio.hu • 06 30 346 6365

Mór (FM 92,9)
mor@mariaradio.hu • 06 30 498 9427

Nyíregyháza (FM 106,8) 
nyiregyhaza@mariaradio.hu • 06 30 400 3130

Pápa (FM 90,8) 
papa@mariaradio.hu • 06 30 244 5463

Sárvár (FM 95,2) 
sarvar@mariaradio.hu • 06 20 251 5691

Szombathely (FM 88.4) 
szombathely@mariaradio.hu • 06 30 791 4275

Telkibánya (FM 100,6) 
telkibanya@mariaradio.hu • 06 70 333 9386

Veszprém (FM 95,1) 
veszprem@mariaradio.hu • 06 30 791 4275

Zalaegerszeg (FM 104,4) 
zalaegerszeg@mariaradio.hu

A NAP SZENTJE
Ideje: Minden reggel 8.00, kivéve vasárnap
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REJTVÉNY
Mi van a hó alatt?  

Megtudhatod, ha összekötöd a pontokat 1- 43-ig szépen sorjában!

Miért  
fehér a hó?

Valamikor réges – régen, 
a hónak nem volt semmi-
féle színe. Pedig nagyon 
vágyakozott arra, hogy 
valamilyen színe legyen. 
Elment ezért a mezőre a 
fűhöz:

– Kedves füvecske! Te 
olyan szép zöld vagy. Add 
nekem a színedet! – kér-
lelte.

De az jóformán meg se 
hallgatta. – Ugyan! Ne kérj 
tőlem ilyet, eredj másho-
vá! A zöld szín kell nekem!

Elment a hó az ibolyá-
hoz, és könyörgött neki, 
adja oda a szép kék színét.

Az ibolya megsértődött!
– Mit képzelsz! Hiszen 

arra nekem is szükségem 
van! Kérj mástól színt!

A rózsa sem teljesítet-
te a hó kívánságát. Akkor 
elment más virágokhoz is, 
de sehol sem járt szeren-
csével.

Utoljára a hóvirágot ke-
reste fel.

– Kérlek, add nekem a 
színedet!

A kis hóvirág jószívű 
volt, meghallgatta és telje-
sítette a hó kérését.

Azóta a hó szép fehér. 
De neheztel is minden 
virágra, csak a hóvirággal 
van jóban.

Az oldalt szerkeszti, és a rejtvényeket készítette:  
KUFFARTNÉ MIKÓ ILDIKÓ
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INTER ARMA CARITAS – FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

Sarlós Boldogasszony (július 2.)

A latinul vizitációnak (látogatásnak) nevezett ünnep, 
ami a Boldogságos Szűz Mária és unokanővére, Szent 
Erzsébet találkozásáról emlékezik meg, viszonylag kései 
ünnep a római liturgiában:1263-ban Szent Bonaventu-
ra egyháztanító ajánlására vezették be a kisebb testvé-
rek rendjében. A ferences barátok „vitték magukkal” a 
nyugati egyház különböző területeire, egyházmegyéibe.  
A hívek és a lelkipásztorkodó papok között egyre népsze-
rűbb rendi Mária-ünnepet végül VI. Orbán pápa 1389-
ben terjesztette ki az egész latin rítusra, azt remélvén az 
ünnep fogadalmi jellegű bevezetésétől, hogy elősegíti a 
nyugati egyházszakadás végét. A VI. Pál-féle 1969-es li-
turgiareform arra való hivatkozással, hogy észszerűtlen, 
de legalábbis fura a két várandós szent asszony, Mária 
és Erzsébet találkozását kilenc nappal Erzsébet gyer-
mekének, Keresztelő Szent Jánosnak születésnapja után 
megülni, áthelyezte az ünnepet május 31-re. Ezt néhány 
keresztény ország, mint például hazánk, nem követte, hi-
szen Magyarországon hagyományosan nem a szokásos 
napon, Péter-Pálkor (jún. 28.) kezdték az aratást, hanem 
ezen a napon – innen a Sarlós Boldogasszony elnevezés.

Az ünnep hagyo-
mányos szentleckéje 
– az Énekek éneke 
szavaival – azt ének-
li meg, amit a kivá-
lasztott evangéliumi 
részletben is olvas-
hatunk, s amely gon-
dolatban egészen a 
Júdea hegyein át ér-
kező frigyládát örö-
mé

INTER ARMA CARITAS
– A tábori lelkészség és a Honvédelmi 
Minisztérium műsora a hazaszeretetről.

Műsorszerkesztő: Fodor Endre
Időpont: hetente szerdán 19:25–19:45. 

Kiskarácsony – január 1.
A Julius Caesar által Kr. e. 45-ben bevezetett julián naptár 
szerint január 1-jén van a polgári év első napja, melyhez 
– csakúgy, mint mostanság – az antik világban is erköl-
csileg feslett, kicsapongó mulatságok kapcsolódtak, s 
ezek ellensúlyozására, ezekért engesztelésül az Egyház 
sok helyen böjtöt rendelt el, és külön fogadalmi miséket 
mondatott a bálványimádás fertője ellen. Más liturgikus 
szokás azonban nem köthető a polgári év első napjához, 
hiszen az Egyház nem a világi értelemben vett időszámí-
tás szerint értelmezi a történelmet, hanem a megteste-
sült Istenfiú megváltói művének fényében. A liturgikus 
év valódi mérföldkövei, igazodási pontjai Krisztus Urunk 
nagy kegyelemszerző, elevenítő misztériumai.

Január első napja elsősorban karácsony 
nyolcadának lezárása, a csodálatos 
betlehemi születés oktávája, mely a magyar 
nép ajkán évszázadokon keresztül csak 
kiskarácsonyként élt. 

E napon még egyszer, teljes ünnepélyességgel fölfrissít-
jük a Megváltó születése által ébresztett lelki örömöket, 
dicsérjük a magasságbeli Istent, aki Krisztusban egészen 

a földig, korlátolt 
emberi létünkig 
hajolt, és meghir-
detjük az Istennel 
kiengesztelődött 
lelkiismeret béké-
jét minden jóaka-
ratú embernek. 
Újabb lehetőség 
ez arra, hogy a 
jászolba fektetett 
újszülöttben fölis-
merjük azt, aki az 
Atyától született 
az idők kezdete 
előtt, hogy még 

egyszer keblünkre szorítsuk – mint egykor az agg Sime-
on – a várva várt Megváltót.

Természetesen az Örök Ige testi születése 
teljesen elválaszthatatlan attól az 
alázatos názáreti Szűztől, aki – mint Éva 
leszármazottja és az ősbűn eltiprója – az 
egész emberiség nevében kimondta igenjét 
Isten üdvözítő tervére. 

Isten kezdettől fogva úgy rendelte, hogy Izráel e tisz-
taságos leányának hite és beleegyezése legyen megváltá-
sunk reményteljes hajnala. A Malakiás próféta által meg-
jövendölt szövetség angyalát Mária saját méhében, mint 

az új és örök test-
amentum frigy-
ládájában hordoz-
ta, így vált az ő 
szeplőtelen teste 
az isteni és emberi 
természet titok-
zatos egyesülésé-
nek nászházává. 
A római egyház 
ezt a szükségszerű 
összefüggést föl-
ismerve e napon 
a názáreti Szűz 
tiszteletére egy 
második misét is 
celebrált a betlehemi barlangot jelképező Santa Maria 
Maggiore bazilikában.

Keleten ezen a napon már nagyon korán az Úr körül-
metélésének ünnepét tartották, s ezt a szokást a nyugati 
egyház is átvette a 6-7. században. Az ősatyánkkal, Áb-
rahámmal kötött szövetség alapján, és a mózesi törvény 
előírása szerint, a választott nép fiait a születéstől számí-
tott nyolcadik napon kellett körülmetélni, mert ez volt a 
jele az Isten és az üdvösség ígéretét hordozó nép között 
létrejött szövetségnek. Ezt jött beteljesíteni, végérvénye-
sen és egyetemesen megújítani a megtestesült Istenfiú, 
aki egy lett közülünk, s aki magára vette az emberiség 
minden terhét, beleértve a törvény igáját is.

Az egyházatyák ezt az eseményt úgy értelmezték, mint 
a Megváltó valóságos emberségének nyilvános bizonyí-
tékát, az ő tökéletes fiúi engedelmességének cselekede-
tét. Egyúttal ez volt az első alkalom, midőn Üdvözítőnk 
a saját vérét hullatta értünk, jelezvén, hogy elkezdődött 
a bűnök megváltásának nagy műve, amely a kereszthalál 
engesztelő áldozatával lesz teljessé. Szent Pál szerint en-
nek szükségképpen így kellett történnie, hiszen „vérontás 
nélkül nincsen bűnbocsánat!” (Zsid 9,22)

1974-ben VI. Pál pápa Marialis cultus kezdetű aposto-
li buzdításával gyakorlatilag újraírta ezt az ősi ünnepet, 
amely a megváltozott szövegekkel együtt új tartalmat is 
kapott. Pontosabban szólva: szinte nyomtalanul eltűnt 
belőle Krisztus körülmetélésének és a születésünnep új-
raélésének motívuma. E nap Mária Istenanyaságának ün-
nepévé lett, amely a három ősi mondanivaló közül erede-
tileg a legkevésbé volt hangsúlyos, s ebben a minőségben 
a XI. Piusz pápa által október 11-re datált, azonos tartal-
mú ünnep szerepét vette át. Ugyanakkor lelkileg hasznos, 
és hitünk szempontjából épületes, ha nem feledkezünk el 
a keresztény kelet és nyugat eredeti mondanivalójáról.

Dr. Alácsi Ervin János atya  

alezredes, általános helynök
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MÁRIA ÚT

ZARÁNDOKVLOG 
https://www.facebook.com/zarandokvlog/

https://www.youtube.com/channel/UC_
losr3mxLhRwQzrGR01WJQ

MÁRIA ÚT 
– zarándokműsor kéthetente kedden  
10:50-11:25. 

Megújuló zarándokélet
Maradandó eseményekkel, élményekkel zárhattuk a 
2021-es évet. Decemberben több zarándoklat is zajlott 
a Mária Úton: Brenner János emlékére tartottak fáklyás 
zarándoklatot a vértanúság helyszínén, a családokért 
ajánlották lépteiket december 25-én Sümeg és Tapolca 
között, az óévet és hazánkat Szűz Mária oltalmába aján-
lották a zarándokok a 3 Szentkút Zarándoklaton. 

Adventben azonban másféle zarándoklathoz kötő-
dő esemény is volt. Máriapócs adott otthont a Mária 
Út zarándok-jel-kép-út című fotókiállításának. A képek 
– amelyek a Mária Út tavalyi fotópályázatának díjazott-
jaiból kerültek ki – és az inspirációk révén betekintést 
kaphattak az érdeklődők, hogy milyen tapasztalatokkal 
gazdagodhat aki elindul az úton, milyen lelki folyamato-
kat élhet át menet közben. A járványhelyzet ellenére igen 
szép számmal tekintették meg a helybéliek, iskolások és 
a Máriapócsra érkező zarándokok a kiállítást. A vendég-
könyvbe sok írás érkezett arról, hogy sokaknak járult hoz-
zá az adventi elcsendesedéséhez ez a virtuális zarándok-
lat, indíttatást kaptak arra, hogy nekivágjanak az útnak. 
A közeljövőben Szombathelyen, Esztergomban, és Duna-
újváros környékén lesz látható a kiállítás. Hálát adunk az 
Úrnak ezért a lehetőségért is.

Miért indulj el? Miért jó egyedül lenni, miért jó csendben 
lenni, miért jó rácsodálkozni a teremtett világ szépségei-
re, miért jó megtapasztalni a kulturális kincseinket, miért 
jó saját fizikai és lelki határaidat megismerni, miért jó kö-
zösségben lenni, új embereket megismerni, vagy régi isme-
rősökkel találkozni, miért jó Istennel kapcsolatban lenni? 
Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket! Ha nem tudsz vála-
szolni, akkor tapasztald meg saját magad! Gyere el a Mária 
Útra, vagy csatlakozz a szervezett zarándoklatokhoz!

Lesz zarándoklat Kőszeg és Celldömölk 
környékén, a Balaton-felvidéken és Bodajk 
környékén, Márianosztra és Mátraverebély-
Szentkúton, valamint Máriapócs sem 
marad ki a zarándok-vérkeringésből. 

Lesz (a járvány helyzetnek megfelelően) 
40 napos csíksomlyói zarándoklat, Mária 
Maraton, 1Úton Nemzetközi Zarándoknap, 
Mária-teljesítménytúra.

Részletek a Mária Út honlapján és Facebook-oldalán.

Önkéntesség a Mária Úton

A Mária Út hálózata és eszméje nem létezne az önkén-
tesek szolgálata nélkül. Szeretettel hívunk önkéntes 
csapatunkba! Ha megszólít téged, hogy zarándokokat 
támogass szolgálatoddal 
(útvonal-karbantartás, tér-
képpontosítás), hogy cso-
portos zarándoklat-szer-
vezésben vegyél részt 
(kommunikáció, admi-
nisztráció, programszerve-
zési feladatok, zarándok-
lat-vezetés), vagy a Mária 
Út központi feladataiban 
szolgálatot vállalj (mar-
keting, kommunikáció, 
tér-informatika, honlap-
fejlesztés, adminisztráció, 
logisztika, angol, német, 
román, szlovák nyelvű for-
dítások) küldj email-t az info@mariaut.hu email címre! 
Önkéntes csapatunk összetartását képzésekkel, lelki-
gyakorlatokkal, imaháttérrel segítjük, de ennél sokkal 
többről van szó. Egy egységben lévő közösségről, mert a 
Mária Út több, mint zarándokútvonal-hálózat, emberek 
sokasága is, akiket megszólított az Úr, hogy a zarándok-
lás eszközével támogassák mások hitbeli elköteleződé-
sét, vagy a hit útján való elindulását. Várjuk jelentkezé-
sed, imádkozzunk együtt:

„Mennyei Édesanyám, akinek útja mellett elköteleztem 
magam,

kérlek segíts, hogy minden gondolatommal, szavammal, 
cselekedetemmel,

vagyis egész szolgálatommal hiteles segítője legyek 
mindazoknak, akik téged követve és megértve keresik 
az Istenhez, a másik emberhez és önmagukhoz vezető 
utakat!

Úti Boldogasszony, könyörögj értem!”
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K Petőfi Sándor és Dömsöd, 
avagy ki is volt Kukucskáné
Az élet úgy hozta, hogy 25 évet éltem Dömsödön. Oda-
költözésem előtt ismerkedtem választott szűkebb ha-
zámmal. 

A település büszke volt arra, hogy a költő 
rövid ideig ott élt, néhány verse ott született. 
Petőfi szülei mészárszéket béreltek, a költő 
segédkezett a költözésben. 

1846 májusában barátjával, Pálffy Alberttel béreltek 
egy kisebb házat, amelyet Kukucskáné házaként em-
legettek már akkoriban. A tulajdonos neve valójában 
Kovács Józsefné volt, a vicces ragadványnévnek magya-
rázatára két történet is van: az egyik szerint kíváncsisá-
ga miatt kapta ezt a nevet, ugyanis a szomszédban volt 
akkoriban egy vendéglő. Két kis vendégszobája volt. Az 
asszonyságot igen érdekelte, hogy a tőle néhány méterre 
lévő vendéglőben kik időznek, mennyi ideig. Falun lévén, 
különösen érdekelte, hogy vajon a koma, sógor, szom-
széd megfordul-e a házban, ahol néhány ledér erkölcsű 
hölgy is tartózkodott – vendégmarasztalóként. Erről 
aztán hírt is adott a korabeli információs csatornákon. 
A másik magyarázat is érdekes: Dömsöd olyan áldott te-
rületen található, ahol sokféle gyógynövény megtermett. 

A mi néninknek akácvirág termett a kertjében. Tősgyö-
keres dömsödiek talán ma sem akácvirágként emlegetik 
ezt a növényt, hanem kukucskának. Amikor virágzik, és 
megnyomjuk a virág oldalát, akkor a bibe kikukucskál. 
Ma is hallhatjuk idősebb méhészektől: Koma, megyünk 
Kunadacsra, mert ott mézel már a kukucska.

Az épület, amiről szót ejtettem, az egyik 
legszebb régi épület Dömsödön, a költővel 
egyidős. Pincelejárójában látható az 
évszám, amikor elkészült az épület: 1823, 
Petőfi születésének éve. 

Aki Dömsödön jár, látogasson el ebbe a házba (ma 
Petőfi Múzeum), sétáljon le a Duna-partra a kocsányos 
tölgyfához, amelyet Petőfi fájaként emlegetnek. De ez 
már egy másik történet.

Rózsa Katalin

„Egy madár ül a vállamon,  
ki együtt született velem.”
Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulójára

Fiatal anyaként találtam rá Nemes Nagy Ágnes gyermek-
verseire. Régi madárrajongóként a tengelicés versikéjét 
különösen nagy szeretettel játszottam el a gyerekeim-
nek. „Mit beszél a tengelice? Azt mondja a tengelice: ci-
pity Lőrinc, cipity Lőrinc. tyaf, tyaf, tyaf…”. Olyan kedves, 
tréfás kis hangutánzó ez a költemény, rögtön vidámság-
ra hangolja az embert. 

Még nagyobb kí-
váncsisággal kutat-
tam a versei között, 
amikor rátaláltam a 
Madár címűre. Hi-
szen ez a költemény 
m i nda n ny iu n k ra 
telitalálat. Mindőnk 
egyre gazdagabb és 
tartalmasabb élet-
zsákot, élet-mada-
rat viszünk a vál-
lunkon. 

„Egy madár ül a vállamon,
ki együtt született velem.
Már oly nagy, már olyan nehéz,
hogy minden léptem gyötrelem.
Súly, súly, súly rajtam, bénaság,
ellökném, rámakaszkodik,
mint egy tölgyfa a gyökerét,
vállamba vájja karmait. 
Hallom, fülemnél ott dobog
irtózatos madár-szíve.
Ha elröpülne egy napon,
most már eldőlnék nélküle.”

Nemes Nagy Ágnes 100 éve született, január 3-án. 
A XX. század alkotója ő, aki a világháború után építő 
műhelyre lelt az ún. újholdasok között. Ezt a beszédes 
nevet választva indították férjével, Lengyel Balázs író-
val 1946-ban azt a lapot, amely mintegy két és fél éven 
át adott teret a fiatal alkotóknak, Pilinszkynek, Mán-
dynak, Rába Györgynek, stb. Nemcsak költészetében, 
hanem prózai műveiben is rendkívül igényes, filozofi-
kusan gondolkodó volt. Az 50-es években némaságra 
ítélték őt is, akkor a műfordítás enyhített a helyzetü-
kön. Magyartanárként is nagy hatású volt a gimnazis-
ták körében, komoly, rendkívül tájékozott, művelt pe-
dagógusként emlékeznek rá. Költészetét az „elvont 
tárgyiasság” jegyében született művekként értelmezi 
a szakirodalom. Tisztesség, erkölcsi következetesség, 
az értelem mellett elköteleződött emberség jellemzik  
Nemes Nagy Ágnes művészetét. 

Tilless Ágnes
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Itt vágja körbe a rendelkező nyilatkozatot! Adatok a túloldalon találhatók.
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Isten, áldd meg a magyart!
Isten, áldd meg a magyart! – kezdi versét Kölcsey.  
Magyarország Alaptörvénye is így kezdődik, és ezt mond-
ta Ferenc pápa is nem olyan régen. Nagy várakozással 
voltunk a megvalósuló Eucharisztikus Kongresszus előtt. 
Minden magyar lélek várta a találkozást! A Krisztus Arc 
és Zala György csodálatos Gábriel arkangyala nézett ak-
kor az egész magyar nemzetre a Hősök terén!

Felemelő feltekinteni szobrainkra, a Turul-emlékmű-
re, Európa legnagyobb ércmadarára, fején a szentkoro-
na másolatával, karmai között Árpád fejedelem jelké-
pes kardjával! Avagy említsük meg az imádkozó Mária 
anya-szobrot a Várban! Van más nemzet, amelynek zon-
goraművész leánya azért állíttat szobrot, hogy a városért, 
az országért imádkozzon a Szűz Anya? Ugyanilyen erős 
példa történelmünk minden hőstette, lánglelkű Mako-
vecz Imréi, Szabó Dénesei!

Érezzük, úgy véljük, hogy a magyarság erő, hit, becsület 
és tudás! Segít bennünket Attila döntése, nagyjaink hősi-
essége, költőink hitvallása, zeneszerzőink buzdító művei! 
Tudósaink felfedezései, színészeink nagysága, építésze-
ink hagyatéka, szerzeteseink imája!

Múltunk mellett talán örökös várakozásunk nagyobb! 
Bízunk is benne, hogy még jőni fog egy jobb kor, de vajon 
elég buzgón imádkozunk-e érte?! Nyaranta szájtátva néz-
zük a csodás hullócsillagokat, de máskor se felejtsük: 
az égbe bál van, minden este bál van! Olykor csak az évek 
múltával kérdezzük, hol vagytok, ti régi játszótársak?! Végül 
majd arra kérünk, szánd meg Isten a magyart, hisz mind 
csak porszemek vagyunk, és mégis, légy kegyes, és engedd 
éreznünk, ha épp csöndesen és váratlanul átölelsz minket!

Magyarországon mindig csak várunk egy jobb, egy még 
jobb jövőt! Mi ezután is minden tettünkkel fejezzük ki és él-
tessük magyarságunkat! Vajon mikor repül ki a kalitkából 
az a gyönyörű madár, amelyről Szent Pio atya jövendölt?

Isten, áldd meg a magyart!
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!

Kultúránk, zenénk, magyarságunk… s jövőnk

Mily sokat kaptunk az elmúlt évezredben hadvezéreink-
től, királyainktól, szentjeinktől. Attila kardja, István király 
döntései, Erzsébet rózsái és a Hunyadiak hőstettei – mi 
vagyunk! És kevesebbek lennénk Kölcsey, Vörösmarty, 
Petőfi, Arany, Ady, József Attila költeményei nélkül is!

Ugyanígy magyar zeneszerzőink is bennünk lüktetnek. 
Liszt Ferenc: Les préludes című szimfonikus költeménye 
szervesen hozzákapcsolódott magyarságunkhoz. 26 éve-
sen jótékonysági koncerteket adott az 1838-as pesti árvíz 
károsultjai javára! Erkel: Hunyadi László, illetve Bánk bán 
című operája, Bartók: Concerto című alkotása, Kodály: 
Galántai táncok című kompozíciója, kórusai, Weiner Leó: 
Rókatánca is mind kitörölhetetlen részei életünknek! Mit 
tettek ezek a tehetséges zeneszerzők? Kifejezték és to-
vább éltették magyarságunkat! Dohnányi Ernő: Ünnepi 

nyitány című művében nemcsak a Himnusz és a Szózat, 
de a Magyar Hiszekegy dallamát is megjeleníti! Móricz 
Zsigmond filmnovellájával, Lajtha László zenéjével segí-
tette a Hortobágy című film létrejöttét. Lajtha VII. szimfó-
niájáról szólva így nyilatkozott: „A hangszerek a magyar 
tragédiák miatt keseregnek, az igazságért imádkoznak és 
a békés jövendőért idézik a Himnusz hangjait.” 

Oltalmazza országunkat az örök Isten, hogy Szent Pio 
atya jövendölése beteljesedjen: „A magyarok által nagy bol-
dogság árad majd az emberiségre.” Lajtha László, aki nem-
csak népdalt, hangszeres népzenét gyűjtött, de a néptáncot 
is filmre vette, így ír: „…gyűjteni annyit jelent, mint vissza-
menni a már egyszer meglátogatott községekbe. Az igazi 
régiségek a lélek, az emlékezés oly mélyén vannak, hogy 
gyűjtő, énekes, muzsikus egyaránt azt hiszi, hogy mindent 
feljegyzett, csak mikor harmadszor, hatodszor megy vissza, 
akár a már meglátogatott, 
akár az újonnan felbukkant 
öregekhez, akkor látja, mit 
hagyott ott.”

Bontakoztassuk ki a 
mindnyájunkban rejlő kin-
cseket!

Küldetésünk van!
Ménesi Gergely karmester
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A családom egyik ága sváb. Róluk azt tartják, a tett-
vágy nyugtalansága van bennük. Tisztában van-
nak azzal, nem tudnak mindent megtenni, de azt 
is tudják, hogy mindenki tud valamit tenni. Lehet, 
ez a neveltetés késztetett arra, hogy a Mária Rádió 
vezetésével egyetértésre jutottunk, hogy tennünk 
kell valamit a világ egyik legnagyobb szégyene, a 
gyermekéhezés ellen a nyomorban élő országokban. 
Tudjuk, nem tudunk mindent megoldani. De vala-
mit mi is tudunk tenni. Kiválasztottuk Malawit, ahol 
a jövedelem a magyarnak töredéke. Ahol találtunk 
értelmes programot. Ahol van Mária Rádió, és így 
ellenőrizni is tudjuk mi történik. S elhatároztuk, a 
magyar vállalkozókhoz fordulunk: elmondjuk, segí-
teni szeretnénk az éhező afrikai gyerekeken és kér-
jük, hogy álljanak mellénk ebben a segítésben. Alap-
vetően megértéssel és támogatással találkoztunk. 
De néha megragadó, felemelő esetek is történnek. 
A napokban kaptam egy levelet, idézem: „Köszönöm 
megtisztelő levelét (őszintén, hiszen ön hívő ember, én 
pedig ateista vagyok). A magam módján alkalman-
ként támogatni fogom az önök programját.”

Mit is mond ez nekünk? A szív jósága, az együttér-
zés és a szerető cselekedet nem a Jézus Krisztusban 
való hittől függ önmagában. A tiszta szív az, ha fáj, 
ha valakinek fájdalma van, és megteszem, amit te-
hetek. Zakeus a jóakarat és a Krisztus keresés szép 
története a Bibliában. Talán éppen a jótettek segíte-
nek egy ateistának Krisztust is megtalálni.

Szabó Tamás

Számlaszám:
Mária Rádió Közhasznú Egyesület
10918001-00000069-12310055

Közlemény: Malawi
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1% adó – 100% segítség

5 perc. Körülbelül ennyi időt vesz igénybe, hogy a NAV 
által automatikusan elkészített adóbevallásunkat ki-
egészítsük. Május 20-ig van lehetőségünk rá, hogy 
személyi jövedelemadónk 1%-át felajánljuk egy ci-
vil szervezet számára. A 2020. évi adatok alapján egy 
felajánlás átlagosan 5700 forint támogatást jelent a 
Mária Rádió Közhasznú Egyesületnek. Tudjuk, hogy  
a vírushelyzet sokakat állított nehézségek elé, nem csak 
fizikai, vagy lelki szempontból, hanem akár az anyagi 
javakat tekintve. Adónk 1%-ának felajánlása azonban 
nem kerül plusz pénzbe, tehát nem jelent anyagi terhet 
Önnek, ugyanakkor nagyban hozzájárul a Mária Rádió 
működési költségeinek fedezéséhez. Segítsen nekünk, 
hogy mi is segíthessünk: a Mária Rádiónak lehetősége 
van eljutni az otthonokba; a magányosak számára tár-
saságot nyújt, a betegnek segít lélekben megerősödni, 
lehetőséget ad az imádságra, a hálaadásra, imaszándé-
kok fogadására. Ha Ön nem tud rendelkezni erről, hív-
ja fel gyermekei, családtagjai, ismerősei figyelmét rá, 
hogy támogassák a Szűzanya Rádióját felajánlásukkal! 
Hálásan köszönünk minden segítséget! 

Malawi:  Malawi:  
az ateista is mellénk állaz ateista is mellénk áll
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Megjelent a Mária Rádió-naptár! 

2022 a tanúságtételek éve lesz a Mária Rádióban, így 
a naptárban is igyekeztünk ezt megjeleníteni. Minden 
hónapban olvasható egy idézet, amely Ferenc pápától 
vagy Erdő Péter bíborostól származik, illetve egy kis 
„feladat”, amely arra hív minket, hogy mi magunk is 
tegyünk tanúságot a hitünkről. Ezek a lépések sokszor 
kicsinek tűnhetnek, de Isten kegyelme által a hatásu-
kat sokszor el sem tudjuk képzelni. A naptár ingye-
nesen igényelhető, ugyanakkor önköltségi ára kb. 600 
forint. Ha lehetősége van rá, kérjük, támogassa a Szűza-
nya rádióját ezzel az összeggel! A naptár igénylésére a  
06 1 373 0701-es telefonszámon van lehetőség. 

2022. A tanúságtétel éve
Az elmúlt évben részesei voltunk a történelmi jelentő-
ségű Eucharisztikus Kongresszusnak. Most, 2022-ben 
dől el, hogy hatása a következő évtizedekben érzékelhe-
tő lesz-e. Miként tesz szert egyedülálló jelentőségre? Az 
irányt Ferenc pápa kijelölte Budapesten, a Hősök terén: 
tanúságot kell tenni. Ezért lett a tanúságtétel a Mária 
Rádió 2022. évi műsorának és falinaptárának a vezér-
fonala. 

Ki, kinek, mikor és hol, miről és hogyan tegyen tanú-
ságot? És miért? Az evangélium egyik szép képe a kin-
cset lelő ember, aki örömében mindenét eladja, hogy övé 
legyen az a föld. Pedig ő csak ékszert, nemesfémet talált. 
Mi nagyobb kincset kaptunk, az evangéliumi életformát, 
Isten üzenetét, az emberré lett Krisztus barátságát és az 
üdvösség reményét…

Az tegyen tanúságot, akit eltölt a kincs megtalálásá-
nak öröme. Viszont helyette nem fog senki tanúságot 
tenni, ha ő nem adja tovább az örömét, akkor sivárabb 
lesz azok élete, akik vágynak rá és keresik. 

Kinek, mikor és hol tegyünk tanúságot? Nem lénye-
ges kérdések. A tanúságtétel elsősorban életforma, nem 
időszakos és tervezett tevékenység. Hogyan tegyünk 
tanúságot? Nem arról van szó, hogy megtaláljuk-e a 
frappáns mondatokat, amivel helyreigazítjuk a téve-
déseket, rendre utasítjuk a rosszindulatúakat, vagy le-
hengereljük a kétkedőket. Az evangélium hirdetése azt 
jelenti, hogy felajánlom az embertársamnak az értéke-
léstől mentes barátságot, melyben megéreztetem vele, 
hogy őt is szereti az Isten Jézus 
Krisztus által.

Ez bomlik majd ki a Má-
ria Rádió műsoraiban, ezt 
segítik azok a kis ötletek, 
melyek ennek a naptár-
nak a lapjain sorakoznak. 

Lukovits Milán atya

Újabb módja  
a támogatásnak! 

Örömmel osztjuk meg Hallgatóinkkal  és Olvasóink-
kal a hírt, hogy újabb támogatási formával bővültünk! 
Ezentúl adományvonalunk  felhívásával bármikor 
tudja támogatni 500 Ft-tal a Szűzanya rádióját. Ehhez 
néhány egyszerű lépést kell csak megtenni: 

1. Hívja a 13600-as számot!
2.  Ezután kérni fogja a Mária Rádió kétjegyű azono-

sítóját, amely a 65. Kérjük, telefonja billentyűzetén 
üsse be a 65-ös számot! 

3.  Ha mindent jól csinált, akkor a vonal túloldalán 
megköszönik, hogy támogatta a szervezetet. 

SMS-ben is lehet támogatni a Mária Rádiót. Ennek lé-
pései a következők:

1.  Küldjön egy szöveges üzenetet a 13600-as telefon-
számra. 

2.  Az üzenet szövege a kétjegyű azonosítónk legyen, 
vagyis a 65.

3.  Ha mindent jól csinált, kap egy válasz SMS-t, mely-
ben megköszönjük adományát. 

Fontos, hogy jól adjuk meg a Mária Rádió kétjegyű 
azonosítóját (65), mivel csak ennek beírásával lesz ér-
vényes az adományozás. 

Hálás szívvel köszönjük minden kedves adomá-
nyozónak, hogy segítenek a Mária Rádió működését 
biztosítani! A Szűzanya áldása legyen rajtuk! 
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A lélek hangja

Ebben a hónapban beszélj 5 embernek a Mária Rádióról, 

aki valószínúleg még nem ismeri, nem hallgatja! Mondd el, 

neked miben segítettek a Szűzanya Rádiójának műsorai! 

Régen ti, magyarok tiszteletből nem 
mondtátok ki Mária nevét, hanem úgy 
szólítottátok meg, mint a királynét. A 
„Boldogasszony, régi nagy pátrónátok” 
kísérjen és áldjon meg benneteket!  Ferenc pápa

Október
1 Szombat Lisieux-i Szent Teréz Malvin

2 Vasárnap ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Terménybetakarítási ájtatosság

Petra

3 Hétfő  Helga

4 Kedd Assisi Szent Ferenc Ferenc

5 Szerda Szent Faustina Kowalska Aurél

6 Csütörtök Szent Brúnó Brúnó, 
Renáta

7 Péntek Rózsafüzér Királynője Amália

8 Szombat SZŰZ MÁRIA,  
MAGYAROK NAGYASSZONYA,  
MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA
5 éves a szombathelyi stúdió

Koppány

9 Vasárnap  ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP Dénes

10 Hétfő Gedeon

11 Kedd Szent XXIII. János pápa Brigitta

12 Szerda Miksa

13 Csütörtök Ede, Kálmán

14 Péntek Szent I. Kallixtusz pápa Helén

15 Szombat Avilai Szent Teréz Teréz

16 Vasárnap ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP Gál

17 Hétfő  Antióchiai Szent Ignác Hedvig

18 Kedd Szent Lukács, evangélista Lukács

19 Szerda De Brébeuf Szent János, Jouges Szent Izsák és 
társaik, Keresztes Szent Pál

Nándor

20 Csütörtök Szent Vendel Vendel

21 Péntek Boldog IV. Károly király Orsolya

22 Szombat Szent II. János Pál pápa Előd

23 Vasárnap ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Nemzeti ünnep 
Missziós vasárnap

Gyöngyi

24 Hétfő Claret Szent Antal Mária Salamon

25 Kedd  Szent Mór püspök Bianka, 
Blanka

26 Szerda A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSE Dömötör

27 Csütörtök Szabina

28 Péntek Szent Simon és Szent Júdás Tádé 
apostolok

Simon, 
Szimonetta

29 Szombat Nárcisz

30 Vasárnap ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP Alfonz

31 Hétfő Boldog Romzsa Tódor Farkas
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A lélek hangja

Ebben a hónapban beszélj gyermekeiddel, unokáiddal,  

a környezetedben élő fiatalokkal! Mondd el nekik,  

miben segített Téged Krisztus életed folyamán!

Nem ajándékképpen hozta a Boldogasszony 
színe elé, hanem megrendült könyörgéssel 
oltalmát és védelmét kérve. Hiszen nem 
maradt utána örökös. Erdő Péter bíboros

Február
1 Kedd  Ignác

2 Szerda Urunk bemutatása 
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Könyörgőnap a szerzetesi hivatásokért

Aida, Karolina

3 Csütörtök Szent Balázs, Szent Anszgár (Oszkár) Balázs

4 Péntek Csenge, Ráhel

5 Szombat Szent Ágota Ágota, Ingrid

6 Vasárnap ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP Dóra, 
Dorottya

7 Hétfő Rómeó, Tódor

8 Kedd  Emiliáni Szent Jeromos, Bakhita Szent Jozefina Aranka

9 Szerda Abigél, Alex

10 Csütörtök Szent Skolasztika Elvira

11 Péntek A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
A betegek világnapja

Bertold, 
Marietta

12 Szombat Lídia, Lívia

13 Vasárnap ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP Ella, Linda

14 Hétfő Szent Cirill és Szent Metód, Európa 
társvédőszentjei

Bálint, 
Valentin

15 Kedd Georgina, 
Kolos

16 Szerda  Julianna, Lilla

17 Csütörtök A szervita rend hét szent alapítója Donát

18 Péntek Bernadett

19 Szombat Zsuzsanna

20 Vasárnap ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP Aladár, Álmos

21 Hétfő Damiáni Szent Péter Eleonóra

22 Kedd Szent Péter apostol székfoglalása Gerzson

23 Szerda  Szent Polikárp Alfréd

24 Csütörtök Szent Mátyás apostol Mátyás

25 Péntek Géza

26 Szombat Edina

27 Vasárnap ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
Könyörgőnap a világ éhezőiért

Ákos, Bátor

28 Hétfő Elemér

A lélek hangja

2022
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Az egyik a legfinomabb 
mézes címen kering kézről 
kézre. Próbáld ki, tényleg 
nem fogsz benne csalódni! 
Hozzávalók: 75 dkg liszt, 
34 dkg cukor, 1 evőkanál 
szódabikarbóna, 5 dkg vaj, 
4 tojás és 4 evőkanál méz, 
mézeskalácsfűszerek. Gyúrd össze előző nap, nyújtsd ki, 
majd szaggass belőle különféle formákat. Tetejüket kend 
be tojással, és süsd világosbarnára. 

Milák Laci bácsi-féle puha mézes: 30 dkg mézet,  
50 dkg kristálycukrot, 25 dkg vajat együtt felolvasztunk. 
1 kg finomlisztet, 1 evőkanál szódabikarbónát, 1 evőka-
nál őrölt fahéjat, 1 evőkanál darált szegfűszeget, 1 cso-
mag sütőport, 6 db egész tojást összekeverünk lazán, 
majd gyorsan hozzáadjuk a felolvasztott mézes keve-
réket. Nem dolgozzuk ki, mert kemény lesz! A tésztából 
még langyosan kis diónyi gömböket készítünk, tojás sár-
gájával megkenjük, és egy darabka diót nyomunk bele. 
200 fokon 6-7 percig sütjük, vagyis jó meleg sütőben nem 
túl sokáig.

Az illatos mézes keksz remek ropogtatnivaló a for-
ró citromos, boros, netán rumos teához. Ha mindehhez 
meggyújtunk egy gyertyát, kezünkbe fogunk egy jó köny-
vet és bekucorodunk a cserépkályha mellé, fittyet hány-
hatunk a kinti szomorkás időre.

Marosi Málna

marosi.malna@mariaradio.hu

RECEPT

Méz, méz, méz…
Nem nagyon szeretem a nyálkás, ködös, undok időjárást. 
Mindegy, ezt is túl kell élni, azt tartja a mondás, hogy ja-
nuár, február, itt a nyár. Viszont ez az idő magával hoz-
za a krákogást, tüsszögést, prüszkölést és a köhögést. Ez 
utóbbi folyamatos lehet kisgyerekes családoknál, úgy-
hogy elővesszük a jó öreg, bevált természetes gyógyszert: 
a mézet.

Kutatók állítása alapján a természetes 
virágméz hatékonyabban csökkentheti 
a gyermekek éjszakai köhögésének 
gyakoriságát és intenzitását, mint 
a gyógyszertári köhögéscsillapítók. 
Az amerikai tanulmány szerint egy 
pohárka méz, mérhetően jobban 
csillapította a köhögést, mint a receptre 
kapható köhögéscsillapítók, javítva a 
betegek alvásminőségét is. A méz volt a 
leghatékonyabb a kezelések közül a szülők 
elmondása alapján.

Csodálatos! Ezt eddig is tudtuk. Őseink is tudták. 
Amennyiben gyorsabb gyógyulást szeretnénk, van még 
egy javaslatom, ami a családunkban bevált módszer. Egy 
evőkanál mézhez törj össze egy gerezd fokhagymát! 
Hagyd állni 10 percig, majd keverd bele a mézbe! Így egye 
meg a gyermek fél órával lefekvés előtt, a gyógyulás garan-
tált két napon belül. Nem is hinnéd, hogy milyen hatásos!

Ha már a mézről esik szó, nézzünk két mézes süte-
ményt is! Nem csak karácsonykor érdemes sütögetni be-
lőle.

A MÁRIA RÁDIÓ TÁMOGATÁSA

BANKI UTALÁSSAL:

Mária Rádió Közhasznú Egyesület  

10918001-00000069-12310000

CSEKKEN:

(csekk igényelhető a 061 373 07 01 telefonon)

Mária Rádió Közhasznú Egyesület 

10918001-00000069-12310000

SZEMÉLYESEN:

Budapest (XIII. kerület), Gogol u. 28.  

(a Mária Rádió szerkesztősége)

Isten fizesse meg anyagi áldozataikat!

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy (e-mailben) küldjenek olyan 
recepteket, amelyek a Kárpát-medencében is megtermő 
alapanyagokból készíthető ételeket írnak le. Szeretnénk ki-
adni egy receptnaptárat, amely hónapokra lebontva ajánl a 
Kárpát-medencében termő alapanyagokból készíthető éte-
leket. A recepteket ide várjuk: marosi.malna@mariaradio.hu
 

Köszönjük!
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ÉLETMÓD

A hidegrázás
A hidegrázás a szervezet fokozott hőtermeléssel, izom-
rángással, esetleg vérnyomásemelkedéssel járó védeke-
zési reakciója. 

Jelentkezhet lázas állapot kialakulása előtt, de előfor-
dul hidegben is, amikor a lehűlés ellen próbál a szervezet 
védekezni. 

A megnövekedett izommunkával járó 
hidegrázásnál a bőr erei összehúzódnak, 
ezáltal csökken a hőleadás. Ennek hatására 
a testhőmérséklet akár 3-4 fokkal is 
emelkedhet. 

Ha a hidegrázás betegség tünete, akkor általában kü-
lönböző fertőzésekhez, gyulladásos folyamatokhoz kap-
csolódik. Súlyos hidegrázás általában az olyan magas 
lázzal járó betegségeknél fordul elő, amelyeknél a testhő-
mérséklet legalább napi 1 Celsius-fokos ingadozást mu-
tat. Tehát pl. lemegy 37 fok alá, aztán fölmegy 38 fok fölé. 
Azoknál a betegségeknél nem jelentkezik hidegrázás, 
amelyek tartósan egyformán magas lázzal járnak. Idő-
seknél kevésbé jelentkezik, a kisbabáknál is ritka, inkább 
csak szájlilulás.

A hidegrázás egy tünet, mely leginkább 
amiatt alakul ki, mert a véráramot olyan 
baktériumok vagy endotoxinok árasztják el, 
amelyek a hőközpontot ingerlik. 

Ha a kiváltó ok maga a baktérium, pontosabban an-
nak a véráramban történő felszaporodása, akkor toxé-
miáról beszélhetünk. Ha a kiváltó ok endotoxin, akkor 
a panaszt nem maga a baktérium, hanem a belőle kisza-
baduló méreganyag véráramban történő felszaporodása 
eredményezi. Hidegrázást okozhatnak vírusfertőzések is 
(enterovírus, adenovírus, influenzavírus), mivel a hősza-
bályozó rendszert ezek is befolyásolhatják. A malária 
betegségnél, amelynél a kórokozó protozoon, ugyancsak 
hidegrázást okoz. Vezethet hidegrázáshoz a szervezet 
nagyobb vérzés vagy sokkos állapot miatt beinduló vész-
reakciója is. Ilyenkor az érpálya hirtelen kitágul, ez a ke-
ringő vérmennyiség és az érpálya térfogata közötti kü-
lönbséget eredményez, 
hirtelen vérnyomáse-
sést, majd emelkedést 
okoz. Olyan állapotok is 
léteznek, amelyek nem 
fertőzés miatt alakulnak 
ki, ezek krónikus, több-
nyire súlyos megbetege-
dések: tumoros betegsé-
gek, leukémia, limfóma, 
autoimmun betegségek 
stb. Láz bizonyos gyógy-
szerek mellékhatásaként 
is előfordul, túladagolás 
esetén, több gyógyszer együttes szedése esetén, amikor 
kontraindikáció lép fel, sőt napszúrás is járhat hidegrá-
zással.

Van olyan súlyos állapot, amikor a beteg 
nem tudja uralni a mozgását, a vázizomzat 
is rángani kezd, és ez lehet olyan erős 
is, hogy csont törhet. Néhány percig tart 
általában, és érdemes keresni az okát, 
amennyiben sűrűn ismétlődik. 

A megoldás természetesen a háttérben álló betegség 
kezelése, de kezdődő láz esetén enyhíthető ez a kellemet-
len tünet, pl. meleg pokrócba burkolással, ill. napszúrás 
esetén hűtés, langyosvizes-fürdő, vizes törülközés, és 
minden esetben a víz- és elektrolitháztartás egyensúly-
ban tartása.

Dr. Nardai Ilona

GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL 
– Dr. Nardai Ilona műsora
Időpontja: kéthetente kedden 9:50 és 22:50,  
a Nézőpont műsor keretében
Január 11. és 25.
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NAPOK, ÉVEK, SZÁZADOK

Magyar „tél tábornokok”
Hunyadi János és Zrínyi Miklós téli hadjáratai

A világtörténelemben lezajlott háborúk többsége mérsé-
kelt égövi hadszíntereken zajlott. A hadurak igyekeztek 
kora tavasztól késő őszig lebonyolítani a hadjáratokat, 
s ha a háború nem is ért véget, az aktív harccselekmé-
nyek télvíz idején takarékos üzemmódban folytatódtak.  
A hadtörténet természetesen ismer ellenpéldákat is, 
amikor valamelyik harcoló fél kifejezetten a tél nyújtot-
ta előnyök kihasználása miatt időzítette offenzíváját a 
hideg időre. Különösen a török ellen harcoló keresztény 
hadak vezérei alkalmazták ezt a módszert.

Hunyadi János 
(1407–1456) szokat-
lannak mondott 
„hosszú hadjárata” 
1443 júliusában 
vette kezdetét, 
mely nek fő célja 
Drinápoly (Edirne) 
elfoglalása volt.  
A keresztény sereg 
meg lepetésszer ű 
gyors felvonulása 
sikereket hozott: 
elfoglalták Kruše-

vácot, Ništ, Szófiát, Morava mezejénél pedig megverték a 
törököket. A hadjárat 1444 januárjában ért véget. Euró-
pában Hunyadi sikereiről beszéltek, nem ok nélkül: ritka 
a hadtörténetben az, hogy egy hadsereg több ezer kilo-
métert tesz meg ellenséges területen csatavesztés nélkül. 
Mint tudjuk, ezekkel a sikerekkel azonban semmi sem 
dőlt el, hiszen a szultán kimeríthetetlen tartalékokkal 
rendelkezett. Azt is fontos leszögezni, hogy a hadjárat so-
rán érintett hatalmas területek megtartására sem volt 
lehetőség, ezért volt indokolt a török békeajánlat elfoga-
dása.

A hadtudomá-
nyok nagy ismerő-
je, Hunyadi János 
tisztelője és köve-
tője, Zrínyi Miklós 
(1620–1664) volt 
a másik magyar 
„tél tábornok”. Az 
1664-es téli hadjá-
ratra azért került 
sor, mert az elmúlt 
esztendő sikerte-
len hadieseményei, 
Érsekújvár és még 
néhány vár eleste 
Európában óriá-

si megdöbbenést váltott ki, Bécsben és a Német-római  
Birodalomban pedig egyenesen rémületet keltett. At-

tól féltek, hogy a török most már Bécs és a német tar-
tományok elfoglalására fog megindulni. A szorongatott 
helyzetben örömmel fogadták Zrínyi azon tervét, hogy 
Eszék és Pécs környékén hadi vállalkozásba kezdjen. 
1663 novemberében Zrínyi már kért engedélyt erre, ak-
kor azonban elutasították, de most, mint egy kortárs 
visszaemlékező feljegyzi: ,,olyan valószínű okokkal tudta 
ajánlani a vállalkozást a császárnak, aki ebben az időben 
Regensburg ban tartózkodott, hogy az egész birodalom 
nagy tetszéssel elfogadta és buzgón sürgette végrehajtá-
sát.” Míg Lipót császár 1663. december 23-án Regens-
burgba utazott a birodalmi gyűlésre, hogy a megújí-
tandó hadjárathoz pénzt és katonai segélyt szerezzen, 
Zrínyi Varasdra hívatta a karokat és rendeket. Kihirdet-
ték, hogy a Száva melléke haladéktalanul keljen fel, és az 
összes járások népe csatlakozzék a hadjárathoz. Zrínyi 
terve az volt, hogy gyors lerohanással elszakítja egy-
mástól a magyarországi török helyőrségeket, és elvágja 
a török hátországhoz vezető legfontosabb összeköttetési 
útvonalakat. Meglepetésszerű támadást kellett indítani 
a Dráva mentén, felgyújtani az eszéki hidat, elfoglalni 
Pécset és ezáltal megalapozni Kanizsa ostromát. Ennek 
elestével a török egyik legfontosabb dunántúli erősségét 
veszítené el, így a Muraköz is mentesülne a török nyo-
más alól.

Zrínyi a lehető legnagyobb katonai erőt igyekezett 
összevonni, melyhez egy német tábornok parancsnoksá-
ga alatt álló csapatok is csatlakoztak, így a sereg teljes 
létszáma kb. 26 000 főt tett ki. Zrínyi hadjárata óriási si-
kerrel járt: elesett Baranyavár, Barcs, Babócsa, Berzence 
és még néhány település, valamint elfoglalták Pécs vá-
rosát, és felégették a törökök legfontosabb közlekedési 
útvonalának számító eszéki hidat. A fényes vállalkozás 
a hazatérési időt is beszámítva mindössze négy hétig 
tartott. Zrínyi február 17-én Csáktornyáról írja Wesselé-
nyi Ferenc nádornak: „Hála legyen a kegyelmes Istennek, 
ezt az új esztendőt szegény hazánk vigasztalására láttuk.”  
A sikeres hadjáratnak hatalmas európai visszhangja 
volt, a Rajnai Szövetség újabb csapatokat ígért, sőt még 
Apafi Mihály erdélyi fejedelem is felajánlotta csatlakozá-
sát egy esetleges újabb támadáshoz.

Balla János Sch. P.
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2 0 2 1 .  N O V E M B E R

VASÁRNAP

 0:00  Boldogasszony anyánk
 0:05  SZENTOLVASÓ
 0:45  Tanúságtétel (ism.)
 1:05  Magazinműsorok (ism.)
 2:55  Igéző (ism.)
 3:00  IRGALMASSÁG ÓRÁJA 

(ism.)
 3:30  Magazinműsorok (ism.)
 4:15  Hittanóra (ism.)
 5:00  SZENTOLVASÓ
 5:40  Ne féljetek!
 5:45  Abba Pater
 6:00  ZSOLOZSMA
 6:30  Hírek a Vatikánból
 7:00  Igéző
 7:05  Napindító (reggeli 

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

MEGSZENTELÉSE, 
SZENTMISE (változó 
időpont)

 10:00  Aktuális
 11:25  ZSOLOZSMA
 12:00  ÚRANGYALA
 12:15  SZENTOLVASÓ
 13:00  Audiencia
 13:25  Üdvözlégy Oltáriszentség!
 13:35  Legyetek apostolok
 14:00  Perikópa
 14:50  Imalánc
 15:00  IRGALMASSÁG ÓRÁJA
 15:15  SZENTOLVASÓ
 16:00  Hitvalló
 16:25  Hírek a Vatikánból
 16:45  Egyszerű szavak
 16:50  A hit kapuja
 17:35  Aktuális
 18:00  Kincsesláda / Lelkiségi 

műsor
 18:50  Igéző
 19:00  ZSOLOZSMA
 19:25  Esti mese
 20:00  KIÁLTÁS – Ima a 

nemzetért
 20:15 Az élet csodája/Aktuális
 20:40  Valóságos jelenlét
 21:05  Az élet forrása
 22:00  Felvidéki beszélgetés
 23:00  Hírek a Vatikánból
 23:20  Lelkiségi műsorok (ism.)
 23:40  ZSOLOZSMA

MŰSORVÁZ
SZOMBAT

 0:00 Boldogasszony anyánk
 0:05  SZENTOLVASÓ
 0:45  Tanúságtétel (ism.)
 1:05  Magazinműsorok (ism.)
 2:55  Igéző (ism.)
 3:00  IRGALMASSÁG ÓRÁJA 

(ism.)
 3:30  Magazinműsorok (ism.)
 4:15  Hittanóra (ism.)
 5:00  SZENTOLVASÓ
 5:40  Ne féljetek!
 5:45  Abba Pater
 6:00  ZSOLOZSMA
 6:30  Hírek a Vatikánból
 7:00  Igéző
 7:05  Napindító (reggeli 

magazin)
 8:30  Otthon a családban / 

Aktuális
 9:00  Katekézis (Bábel Balázs 

érsek)
 10:00  Hittanóra
 11:00  Egyháztörténeti műsorok
 11:25  ZSOLOZSMA
 12:00  ÚRANGYALA
 12:15  SZENTOLVASÓ
 13:00  Szentírásolvasás
 13:10  Ne féljetek!
 13:15  Lelki irodalom
 13:25  Inter Arma Caritas
 14:00  Perikópa
 14:50  Imalánc
 15:00  IRGALMASSÁG ÓRÁJA
 15:15  SZENTOLVASÓ
 16:00  Hitvalló / Tanúságtétel
 16:25  Hírek a Vatikánból
 16:50  Körkép
 17:35  Aktuális
 18:00  SZENTMISE
 19:00  ZSOLOZSMA
 19:25  Ilyeneké a mennyek 

országa
 20:00  KIÁLTÁS – Ima a 

nemzetért
 20:15  Aktuális
 21:00  Szombat esti beszélgetés
 21:40  Újkori gondolkodók/

Zsinattörténet
 22:00  Tálentum
 23:00  Hírek a Vatikánból
 23:20  Lelkiségi műsorok (ism.)
 23:40  ZSOLOZSMA

HÉTFŐ – PÉNTEK

 0:00  Boldogasszony anyánk
 0:05  SZENTOLVASÓ
 0:45  Tanúságtétel (ism.)
 1:05  Magazinműsorok (ism.)
 2:55  Igéző (ism.)
 3:00  IRGALMASSÁG ÓRÁJA 

(ism.)
 3:30  Magazinműsorok (ism.)
 4:15  Hittanóra (ism.)
 5:00  SZENTOLVASÓ
 5:40  Ne féljetek!
 5:45  Abba Pater
 6:00  ZSOLOZSMA
 6:30  Hírek a Vatikánból
 7:00  Igéző
 7:05  Napindító (reggeli 

magazin)
 8:30  Otthon a családban
 9:00  SZENTMISE
 10:00  Hittanóra
 10:45  Délelőtti magazin
 11:25  ZSOLOZSMA
 12:00  ÚRANGYALA
 12:15  SZENTOLVASÓ
 13:00  Szentírásolvasás (szerdán 

Audiencia)
 13:10  Ne féljetek!
 13:15  Lelki irodalom
 13:25  Lelkiségi műsorok
 14:00  A nap evangéliuma
 14:15  Jóhírek
 14:50  Imalánc
 15:00  IRGALMASSÁG ÓRÁJA
 15:15  SZENTOLVASÓ
 16:00  Hitvalló / Tanúságtétel
 16:30  Egyszerű szavak
 16:35  Hazafelé (délutáni 

magazin) 
 18:00  Délutáni magazin 2
 18:50  Igéző
 19:00  ZSOLOZSMA
 19:25  Lelkiségi műsorok
 20:00  KIÁLTÁS – Ima a 

nemzetért
 20:15  Esti magazin 1
 21:00  Esti magazin 2
 22:00  Hittanóra
 23:00  Hírek a Vatikánból
 23:20  Lelkiségi műsorok (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, 14:45, 15:55, 
16:25, 17:55, 18:55, 19:45, 20:55, 21:55, 22:55, 23:55 

JEGYZET: 09:50, 14:25, 22:50

ADOMÁNYOK ALAKULÁSA 2021-ben
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IX.

KÖLTSÉGEK RÉSZLETESEN:

Bérek és közterhek
6 354 000

Antennahelyek  
és a stúdiók bérleti díja  
és költségei összesen

5 346 000

Összes nyomdai  
és promóciós költség 

1 924 000

Egyéb költségek
1 555 000Postaköltség

4 396 000

Beruházások
509 000

Műszaki költségek  
(telefon, áram,  
karbantartás)

5 266 000

Adománybevétel és működési költség  
egyenleg október végén -7 597 000 Ft

Összes költség novemberben -25 350 000 Ft
Normál adományok novemberben 24 330 000 Ft
Adománybevétel és működési költség  

egyenleg november végén -8 617 000 Ft

Az októberi „Mariathon” adománygyűjtő napok alkalmával a Mária 
Rádió ceglédi adóberendezésének cseréjére, valamint az újonnan 
elnyert frekvenciák beruházási költségeire szerveztünk gyűjtést! A 
„Mariathon – Cegléd, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Kaposvár” céljá-
ra befolyt össztámogatások elérték a 19 millió Ft -ot (október hó-
napban 16,5 millió Ft, november hónapban további 2,5 millió Ft  
érkezett), amelynek teljes összegét az adóberuházási kiadásokra 
különítettük el, így a fenti táblázatunkban nem került kimutatásra.

Hálás szívvel köszönjük és a jövőben is kérjük a hallgatói család 
szüntelen imáit és anyagi támogatását ahhoz, hogy a Szűzanya rá-
diójának működése folyamatosan biztosítva legyen!
Isten áldja meg nagylelkű adományozóinkat!
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SZENTMISÉK l 2022. JANUÁR
Nap Helység Templom Köznap Vasárnap

1 Esztergom Nagyboldogasszony, Szent Adalbert- 
főszékesegyház

17:00

2 Bodajk Mindenkor Segítő Szűz Mária-
kegytemplom

9:30

3, 17, 31 Nyíregyháza Szent Atanász Hittudományi Főiskola 
kápolnája

9:00

4, 11, 18, 25 Vác Győzelemről nevezett Szűz Mária- 
(Fehérek) templom

9:00

5, 12, 19, 26 Hatvan Hatvani Újvárosi  
Szent István király- templom

9:00

6, 13, 20, 27 Budapest (II.) Országúti Ferences Szent István első 
vértanú- plébániatemplom

9:00

7, 14, 21, 28 Keszthely Kis Szent Teréz-bazilika 9:00

8, 15, 22 Mocsa Rózsafüzér Királynője-templom 18:00

9 Budapest (XII.) Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent 
János-templom

11:00

10, 24 Budapest (XIII.) Mária Rádió kápolnája 9:00

16 Budapest (XIII.) Árpád-házi Szent Margit-templom rom 11:00

16 Budapest (V.) Deák téri Evangélikus templom 18:00

23 Budapest (IX.) Örökimádás-templom 11:00

29 Csehimindszent Mindenszentek-templom 18:00

30 Budapest (I.) Felső-Vizivárosi Szent Anna-templom 11:00
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A MÁRIA RÁDIÓ ADÓHÁLÓZATA
Ajka FM 93.2
Budapest FM 88.8
Cegléd FM 88.3
Celldömölk FM 92.5
Dabas FM 97.5
Dömös FM 104.9
Esztergom FM 97.4
Göd FM 97.3
Gyál FM 98.9

Kaposvár FM 93.1
Keszthely FM 93.4
Komárom FM 88.3
Monor FM 106.3
Mór FM 92.9
Nyíregyháza FM 106.8
Pápa FM 90.8
Pécel FM 91.7
Piliscsaba FM 104.2

Sárvár FM 95.2
Szombathely FM 88.4
Telkibánya FM 100.6
Törökbálint FM 97.6
Várpalota FM 90.0
Veszprém FM 95.1
Zalaegerszeg FM 104.4 
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ANDOCS
angyalok hozták a kápolnát  
– Máriának minden napra van ruhája

A Somogy megyei  Andocs  az egyik legismertebb ma-
gyar katolikus búcsújáróhely. Sokat járok arra, a temp-
lom mindig nyitva van. Kolostorát is gyönyörűen felújí-
tották.

A pálosok jóvoltából a 15. század végén épült fel egy 
gótikus kápolna, amely azonban a legenda szerint 
mennyei eredetű: 1520 táján angyalok hozták az 
égből. Ezután állítólag még a megszálló törökök sem 
merték levenni a keresztet a kápolna tornyáról, sőt sza-
badságot és védelmet biztosítottak a helyi lakóknak és 
az ide érkező zarándokoknak. Andocs a Máriaút észak-

dél fővonalán fekszik. Tihanyból hajóval és gyalog, Sió-
fokról gyalog rendeznek minden évben az 1úton zarán-
doklatot.

A főoltár fölötti Mária-szobrot 1747 óta öltözte-
tik különféle ruhákba. Ruháját minden évben a főbú-
csú napján, augusztus 15-én cserélik ki. A régi ruhá-
kat pedig elteszik, és a templom melletti múzeumban 
őrzik,  csakúgy, mint a hívektől 2–3 havonta érkező új 
darabokat. Az első palástot  Széchenyi Katalin  grófnő 
adományozta. Már 2016-ban az Andocson őrzött ruhák 
száma elérte a 338-at, köztük nemcsak a történelmi 
Magyarország területéről származók találhatók meg, 
hanem van itt  tiroli, sőt, angliai,  jemeni,  kanadai,  kí-
nai és venezuelai darab is.  

Szabó Tamás


