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„Szükségünk van reverenda 
és fátyol nélküli szentekre”
A Mária Rádió közösségszervező ereje 

‒ dr. Szabó Tamás interjú

„Szükségünk van reverenda és 

fátyol nélküli szentekre. Szüksé-

günk van farmeros és tornacipős 

szentekre. Szükségünk van szentek-

re, akik moziba mennek, zenét hall-

gatnak, és barátaikkal sétálnak (…)

Szükségünk a világban élő 

szentekre, a  világban megszentelő-

dő szentekre, akik nem félnek a vi-

lágban élni. Szükségünk van kólát 

és hot-dogot fogyasztó, internetező 

és Ipod-ot használó szentekre (…)

Szükségünk van olyan szentek-

re, akik e világban élnek, és meg 

tudják ízlelni a világ jó és tiszta dol-

gait, de mégsem világiasodnak el… 

Legyünk hát ilyenek!” (Ferenc pápa)

Fehér Gyöngyvér Rozália: Ami-

kor a Mária Rádió honlapját nézve 

elkezdtem készülni erre az interjú-

ra, a  fenti idézet mellett, az egyik 

sor legelején ráakadtam egy rövid-

ke mondatra: a Mária Rádió az új 

evangelizáció eszköze. Ez arra kész-

tetett, hogy egy kicsit pontosabban 

utána nézzek ennek a fogalomnak. 

Új evangelizáció ‒ bár ez csupán 

két rövidke szó, de ennél tömöreb-

ben aligha lehetne megfogalmazni 

mindazt, ami korunkban a római 

katolikus egyház falain belül tör-

ténik. Ez a két szó ajtót nyit arra a 

hatalmas megújulási folyamatra, 

amit XXIII. János pápa indított el 

1962. október 11-én a II. Vatikáni 

Zsinat megnyitásával. Kérem, mon-

dana az olvasóknak pár gondolatot 

erről az új szemléletet tükröző, szel-

lemi megújulást igenlő mozgalom-

ról, s arról, hogy a Mária Rádió mi-

ként is kapcsolódik mindebbe bele?

dr. Szabó Tamás: Valóban úgy 

tekintünk magunkra, mint az új 

evangelizáció egyik eszközére, ez 

a küldetésünk. Korunk embere 

olyan közegben él, ahol nehezen 

talál mindennapi élethelyzeteiben 

biztos kapaszkodót, elvesztette a 

belső zsinórmértékét, s  így köny-

nyen kiszolgáltatottjává válhat 

mindenféle divatos ideológiáknak, 

a  fogyasztói társadalom ezernyi 

káros hatásának, ami könnyen vak-

vágányra viheti az életét. Ha körbe-

nézünk a világban, akkor láthatjuk, 

hogy mennyien keresnek egy biz-

tos pontot, egy kapaszkodót, stabil 

értékrendet az életükben. Műsora-

inkkal leginkább ezeket a keresőket 

szeretnénk elérni, illetve a hívők-

nek akarunk alkalmat, lehetőséget 

kínálni hitük mindennapi meg-

élésére. Nemcsak rádió vagyunk, 

hanem hisszük, hogy egy közös-

ségteremtő erő is. Ez szolgálat, 

legalábbis úgy tekintünk rá, s ezt a 

szolgálatot semmiképpen nem egy 

múltból itt maradt, megcsontoso-

dott attitűddel szeretnénk végezni, 

hanem a mában, a  jelenben élve, 

azt a szellemi megújulást szolgálva, 

s hazánkba is elhozva, amit VI. Pál 

pápa hirdetett meg a II. Vatikáni 

zsinaton. Nem a világból kivonul-

va, a világ felett állva, hanem benne 
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élve, az emberekkel együttműköd-

ve szeretnénk munkálkodni egy él-

hetőbb világért!

Az új evangelizáció az elke-

reszténytelenedett területek misz-

szionálásának programja. VI. Pál 

pápa: Evangelii nuntiandi aposto-

li buzdítása (1975) óta vált egyre 

tudatosabbá, hogy az Egyház kül-

detésének nemcsak a pogányok 

misszionálása a része, hanem azon 

kisebb-nagyobb közösségek újra 

evangelizálása is, melyek akár el-

lenséges ideológiák, akár a fogyasz-

tói szemlélet hatására megfeled-

keztek keresztény voltukról.

A  második vatikáni zsinat ‒ 

amit XXIII. János pápa nyitott meg 

1962. október 11-én a római Szent 

Péter-bazilikában és 1965. decem-

ber 8-án VI. Pál pápa zárt be ‒ ha-

tározatai és eredményei hatalmas 

előrelépést jelentettek a római ka-

tolikus egyház ökumenikus nyitá-

sában és a 20. századi társadalom-

mal való párbeszédében.

XXIII. János pápa által kijelölt 

hármas célkitűzést fogalmazott 

meg, mely a római katolikus egyház 

megújításának alapjául szolgál: az 

egyház belső életének megújítását, 

az elszakadt keresztény testvérek 

egyházba való visszahívását és a mai 

világgal folytatott nyílt párbeszédet. 

Megnyitó beszédében XXIII. János 

pápa ezen célkitűzések mellett még 

egy külön is követendő szempont-

ra is felhívta a fi gyelmet, mégpedig 

arra, hogy: „…törekednünk kell az 

egész keresztény igazság új kijelen-

tésére, amelynél különbséget kell 

tennünk az igazságok és azok hir-

detési és alkalmazási módja között”. 

„A  zsinatnak arra kell törekednie, 

hogy úgy mélyítse el és úgy adja elő 

az egyház tanítását, hogy az megfe-

leljen korunk követelményének. Az 

egyház meg akar szabadulni mind-

attól, ami benne elévült és törté-

nelmi múlt, hogy ezáltal önmaga 

valódi mivoltára találva eredmé-

nyesebben tudja teljesíteni korszerű 

küldetését.” Ez az aggiornamento, 

a korszerűsítés, a kor szintjére.

F. Gy. R.: A  Mária Rádió hon-

lapján találkoztam egy másik ki-

fejezéssel is ‒ Világcsalád. Mi is ez 

pontosan?

dr. Sz. T.: A Világcsalád történe-

te még 1983-ban az észak-olaszor-

szági Arcellasco d’Erba városában 

kezdődött, ahol a helyi plébános, 

Mario Galbiati atya egy kis egyházi 

rádiót hozott létre, melynek fő cél-

ja a szenvedők segítése, felkarolása 

volt. A  kezdeti nehézségek után 

az atya hamarosan megtapasztal-

ta a Szent Szűz iránymutatását és 

kegyelmét áldozatos munkája fe-

lett. Szerette volna igazi missziós 

lélekkel szolgálni az Urat és Má-

riát, így azt a temérdek ajándékot, 

amit leginkább hasznos ötletek és 

a megszerzett tapasztalatok formá-

jában kapott Máriától, a Megváltó 

anyjától, igyekezett legjobb tudása 

szerint továbbadni más országok-

nak is. 1987-ben életre hívta a rá-

dió szent patrónusáról elnevezett 

„Radio Maria” egyesületet. Az évek 

alatt országos hálózattá bővült mé-

dium működtetésén világi hívek és 

egyházi személyek egyaránt ‒ mint 

önkéntesek ‒ munkálkodtak. Az 

elhangzó műsorokban mind a mai 

napig elsősorban az imádságot és 

a katolikus hit oktatását helyezik 

a középpontba, miként mi is. Az 

olaszországi rádió kezdeményezé-

sére 1998-ban megalakult a Má-

ria Rádió Világhálózata, amelyet 

a rádió a szóhasználatában csak 

Világcsaládnak neveznek, annak 
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a céljából, hogy a különböző or-

szágokban működő rádiók össze-

hangoltan és egységesen tudjanak 

tevékenykedni. Ma már szinte 

minden kontinensen megtalálható 

a Mária Rádió.

F. Gy. R.: Hogyan indult a ma-

gyarországi Mária Rádió története?

dr. Sz. T.: Azt mondhatom, 

hogy hosszú volt az út, amíg 2006. 

január 15-én megszólalhatott az 

első adás. Habsburg Mihály még 

1997-ben kezdeményezte a Világ-

családnál, hogy segítsék hazánkban 

is a Mária Rádió létrejöttét. Hama-

rosan, 1998-ban meg is alakult a 

Mária Rádió Alapítvány és a Mária 

Rádió Közhasznú Társaság, illet-

ve önkéntesekkel megkezdtük a 

Mária Rádió megvalósítását. Majd 

2000-ben Dúl Géza atya vette ke-

zébe a műsorok előkészítő munká-

latait. Gaál Jenő atya pedig engem 

igyekezett megnyerni arra, hogy 

dolgozzak a Mária Rádió megva-

lósításáért. Invitáló és biztató sza-

vaira természetesen gyorsan igent 

mondtam. Kettőjük együttműkö-

désének köszönhetően hamarosan 

létrejött egy nagyon jól működő, 

a  Mária Rádióért elkötelezett csa-

pat. Közben számtalan pályázatot 

is készítettünk a frekvenciák elnye-

réséért, de a hatóságok nem igazán 

támogatták a Mária Rádió gondo-

latát. Pár évvel később 2004-ben, 

szintén némi rábeszélés hatására, 

én vettem át a Mária Rádió Alapít-

vány kuratóriumának elnöki szol-

gálatát.

2005-ben a Világcsalád anyagi 

segítségével a Mária Rádió Köz-

hasznú Társaság 100%-ban meg-

vásárolta a budapesti, FM 94,2 

frekvenciával rendelkező FM4 

Kft.-t. Ezzel egyidejűleg a Mária 

Rádió műsorigazgatói feladatára, 

Gaál Jenő atya kezdeményezésére, 

Szerdahelyi Károly atyát kértem 

fel, akit a kezdetektől lelki veze-

tőnknek tekintettünk. 2005 végén 

a budapesti Szabadság téri, a  re-

formátus egyház tulajdonában lévő 

házban alakítottuk ki a stúdiónkat 

és a rádiózás egyéb feltételeit, szin-

tén a Világcsalád anyagi segítségé-

vel. 2005 végén már ötven önkén-

tessel tartottuk itt az első munka-

találkozót.

2006 végén a Szent Szűz áldá-

sával, kinek segítségét mindvégig 

éreztük és a Világcsalád anyagi tá-

mogatásával az FM4 Kft. meg tud-

ta vásárolni a Dunakanyar rádiót is, 

aminek több frekvenciája és adója 

is volt (Komárom, Dömös, Pécel, 

Gyál, Vác, Monor). 2007-ben az 

FM4 Kft. megvásárolta a piliscsa-

bai, majd 2008-ban a telkibányai 

adót a felvidéki hallgatók elérhe-

tőségének érdekében. 2006-tól 

folyamatosan új frekvenciákat ke-

restünk, és ennek eredményeként 

hamarosan 2008-ban Esztergom-

ban is meg tudtunk szólalni. Kis-

kőrösön, Kiskunmajsán, és Pécsett 

pedig 2008-tól úgynevezett „háló-

zatos” együttműködést kezdtünk 

helyi rádiókkal, aminek az a lénye-

ge, hogy kibéreltük tőlük a műsor-

időt és a nap 20 órájában a Mária 

Rádió adása szól.

Egyébként nemcsak rádió va-

gyunk, hanem kiadó is, más kiad-

ványok mellett van egy magazi-

nunk is, amit a 2008-ban megala-

kított Mária Rádió Kiadó Kft. ad ki. 

Sok ember áldozatos munkájának 

köszönhetően 2010 elejétől sike-

rült ezt havilappá fejlesztenünk, 

amit ma már több mint 41  000 

ember kap a kezéhez havonta. Zala 

megyében kábelen is hallgatható-

ak vagyunk. 2010-től pedig fent 

vagyunk a DIGI illetve az INVITV 

műholdján, s  így az egész ország-

ban, sőt Európa-szerte is fogha-

tóak vagyunk műholdról, analóg 

módon. 2012 közepétől a rádió a 

Honvédelmi Minisztériumtól bé-

relt, XIII. kerületi Gogol utca 28-

as szám alatti ingatlanban és hét 

vidéki helyi stúdióban működik. 

2008-ban 12 frekvencia szabadult 

fel, és ezeket az illetékes hatóság 
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(az ORTT) pályázatokra bocsátotta 

2010-ben, melyekre mindre pályá-

zatot nyújtottunk be, ezekből hetet 

meg is nyertünk.

Jelenleg száznál több műsorunk 

van, egy honlapot is működtetünk 

és a Szentséges Szűz Anya áldásos 

segítségének köszönhetően, támo-

gatásával hamarosan a 400 000-es 

rendszeres hallgatói létszámot is 

elérhetjük.

F. Gy. R.: Előzőekben elhang-

zott a Mária Rádió Alapítvány és a 

Mária Rádió Közhasznú Társaság 

neve. Pontosan milyen formában 

működik a Mária Rádió?

dr. Sz. T.: A Mária Rádió Alapít-

vány, ami 1998-ban alakult, egyet-

len feladatot végez, adományokat 

gyűjt a rádió működtetéséhez. Van 

egy négy fős kuratóriumunk, mely-

nek elnöki posztját 2005 óta én töl-

töm be. 2008 májusában, 16 alapító 

taggal alapítottuk meg a szervezet-

rendszer hiányzó tagját, a  Mária 

Rádió Közhasznú Egyesületet, ami 

jogszerű és teljes körű működését 

2009 elején kezdte meg. Minden 

érintett szervezet ezután az Egye-

sület tulajdonába került, az Alapít-

vány viszont azóta is folytatja ön-

álló működését az anyagi források 

előteremtéséért, illetve frekvencia 

jogok megszerzése céljából. A  Má-

ria Rádió Egyesületet ötfős elnök-

ség vezeti.

A Mária Rádió Nonprofi t Kft. – 

ami az egyesület 100%-os tulajdo-

nában van ‒ a frekvenciajogok bir-

tokosa. A  megvásárolt cégeket is 

fokozatosan ennek a szervezetnek, 

a  nonprofi t kft.-nek a keretében 

működtetjük, vagy beolvasztjuk a 

nonprofi t kft.-be. 2012-től az Egye-

sület az anyagi alapok megteremté-

sének és összegyűjtésének alapvető 

hordozója.

F. Gy. R.: Szó volt már az önkén-

tesekről is…

dr. Sz. T.: Igen, jelenleg több 

mint 1000 önkéntessel dolgozunk, 

csak elenyésző számú alkalmazot-

tunk van, szinte az összes munka-

folyamatot önkéntesekkel oldjuk 

meg. Számtalan lehetőség adódik 

számukra, például: imamondás 

(rózsafüzér, zsolozsma, szentség-

imádás, otthoni háttérima); mű-

sorvezetés, műsor- vagy riport 

készítés; telefonos asszisztencia; 

futárszolgálat (havonta); felolva-

sás (pl. Szentírás, irodalmi szöveg, 

mese); tanúságtétel (megtérésről, 

a  hit erejéről); a  stúdióban a keve-

rőpult vagy a mobil stúdió kezelé-

se; hanganyagok számítógépes vá-

gása, zenei anyagok számítógépbe 

töltése; honlap frissítés; recepciós, 

titkársági szervezői, számítógépes 

adminisztrációs munkák; fordítás 

és tolmácsolás (angol, francia, né-

met, olasz, spanyol); nyomdai elő-

készítés (tördelés); zenei szerkesz-

tés; szórólap terjesztés, szállítás, 

egyéb felajánlás.

F. Gy. R.: Nem lehet könnyű 

anyagilag fi nanszírozni egy lassan 

országos adóvá váló rádiót!

dr. Sz. T.: Máriának és a hívek-

nek köszönhetően elmondható, 

hogy a magyarországi Mária Rádió 

2007 végétől teljes mértékben ön-

fenntartó, a hallgatóink adományai 

szűkösen, de fedezik a kiadásain-

kat, így mi nem szorulunk már rá a 

Világcsalád támogatására. Ugyan-

akkor nem kapunk annyi ado-

mányt, hogy a további fejlődést (új 

adók indítását), akárcsak részben 

is, képesek lennénk megfi nanszí-

rozni, vagy a Világcsalád általunk 
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történő támogatását meg tudnánk 

engedni magunknak.

F. Gy. R.: Sokszor elhangzik nap-

jainkban, hogy végveszélybe kerül-

tek a Nyugati civilizációt életre hívó 

keresztény alapértékek: az identitá-

sunk, a gyökereink, a család, a gyer-

mekvállalás, az önzetlen szeretet, 

a  nagylelkűség, az áldozatvállalás, 

az elköteleződés, az Igazság és az 

Élet ismerete és a tisztelet. Talán 

soha nem volt a világtörténelem-

ben még annyira fontos, hogy újra 

megtaláljuk az etikát, a tartást adó 

örök értékeket, mint az újkori nép-

vándorlás időszakában. Egy rádió 

hogyan tud segíteni a hallgatóknak 

a mai atomizálódott, szekularizált 

fogyasztói társadalomban, hogy 

megtalálják gyökereiket, az iden-

titást hordozó, kis lokális közössé-

geket, és milyen eszközei vannak a 

nemzettudat megtartásának, meg-

erősítésének a segítésére?

dr. Sz. T.: Sajnos ennek az érték-

vesztésnek ránk magyarokra nézve 

különösen szomorú következménye 

van. Ha annak az abortusznak ne-

vezett társadalmi betegségnek kö-

szönhetően a mai napig nem veszett 

volna el hatmillió gyerek az elmúlt 

évtizedek során, akkor ma ‒ gyak-

ran eljátszom magamban a gondo-

lattal, ha ők életben maradtak vol-

na ‒, akár egy húszmillió fős nemzet 

is lehetnénk, s  nem kellene szem-

benéznünk azokkal a kihívásokkal, 

problémákkal, amelyekre nekünk, 

s  Nyugat-Európának is nagyon 

gyorsan kielégítő választ kell talál-

nunk. Küldetésünk szempontjából 

nagyon fontos annak felismerése 

és szem előtt tartása, hogy minden 

nemzedék egy jobb világot szeretne, 

amit értékek nélkül senki sem tud 

felépíteni. Ennek a jobb világnak a 

felépítéséhez tudunk első körben az 

egyes emberek szintjén segítséget 

adni az ima, a  hit, a  példamutatás 

erejével, s  aztán az értékrendszeré-

ben megerősödött ember már képes 

munkálkodni a családjáért, a  falujá-

ért és a hazájáért, a nemzetért.

F. Gy. R.: Talán azt is elmond-

hatjuk, hogy mindenki életében el-

jön az a pillanat, hogy keresi Istent, 

egyféle stabilitást, értékeket, amik 

rendezni tudják az életét, nem szét-

zilálják azt. Középpontot, tengelyt 

adnak.

dr. Sz. T.: A  életszemléle-

tünkben, ami rendkívül egysze-

rű ‒ imádkozz, tanulj és tedd a 

jót! ‒ mindenki megtalálhatja a 

stabilitást, az élet rendező elveit. 

Az értékteremtésnek és az értékát-

adásnak azonban mindig kell egy 

terep, egy közeg, ennek érdekében 

hívtuk életre például a Mária Rá-

dió Imaköreit, a tett, a tanulás és az 

imádság helyi közösségeit. Minden 

település, minden kerület, minden 

gyülekezet, akár minden utca, sőt 

minden nagycsalád megcsinálhat-

ja a Mária Rádió égisze alatt a sa-

ját imakörét. S hogy mit is teszünk 

egy-egy ilyen imaalkalommal mi 

együtt? Leginkább három dolgot: 

rendszeresen együtt imádkozunk 

a közös és a helyi szándékokért, fo-

lyamatosan tanulunk, hogy egyre 

többet tudjunk az Egyház tanítá-

sairól, és az életről, illetve cselek-

szünk, mégpedig ott helyben, ahol 

élünk, dolgozunk a segítő szeretet 

és a hithirdetés jegyében.

Minden évben állandó ima és 

munkafeladat a helyi imaszándé-

kok feltárása, a  Mária Rádió meg-

ismertetése, terjesztése, futár és 

egyéb önkéntesek toborzása. Szin-

tén állandó feladat az igehirdetés 
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lehetőségeinek megismerése, és 

ezek helyi terjesztése, valamint 

ezek valamelyikén való részvétel 

(Házas hétvége, Alfa kurzus, Szent 

Lélek szeminárium, Cursillo, Lát-

hatatlan Színház, Szent András is-

kola stb…).

F. Gy. R.: Ugyanilyen lelkiségi és 

közösségi alkalom, az Ön által élet-

re hívott Mária-út illetve a Mária 

Maraton is!

dr. Sz. T.: Igen. Mindkettő kitű-

nő alkalom az elcsendesülésre, az 

elmélyülésre, illetve a találkozásra 

önmagunkkal, illetve a legfőbb ha-

talommal, az Istennel.

F. Gy. R.: Milyen műsorokkal ta-

lálkozhatnak a hallgatók a Mária 

Rádió adásában, amivel lelkileg fel-

töltekezhetnek, amivel megélhetik a 

közös hitből fakadó együvé tartozás 

érzését, a  sorsközösséget, amikben 

választ találhatnak mindennapi 

gondjaikra, segítséget kapnak, ha 

válaszúthoz érnek, ha úgy érzik, 

hogy vargabetűt, rossz irányt vett 

az életük?

dr. Sz. T.: Említhetném a Ne fél-

jetek! című műsorunkat, melyben 

II. János Pál pápa gondolatait oszt-

juk meg a hallgatóinkkal az élet, az 

igazi szeretet és a valódi boldogság 

titkáról. Vagy a Hitünk és életünket, 

amit görögkatolikus atyák vezet-

nek, s  a katolikus hit alaptételeit 

mutatják be a műsor keretei között. 

A Mária Rádió keresztény missziós 

küldetésének egyik leglényegesebb 

eleme ez a műsor. Több generáción 

keresztül kiesett alapvető ismeret-

hiányt pótol. Vannak napi rend-

szeres liturgikus imaalkalmaink 

(Rózsafüzér, Zsolozsma, Úrangya-

la), illetve olyan műsoraink, ame-

lyekben a lelkiségi irodalommal, 

a szakrális színházzal, a színházak-

ban való istenkeresés lehetőségével 

foglalkozunk. Vannak kimondot-

tan a XXI. század napi problémá-

it, kihívásait körbejáró műsoraink, 

amelyben az egészségről, a  kör-

nyezetvédelemről, az egészség-

ügyről, a  tudományról, a  gazda-

ságról, a  családról, az ifj úságról és 

az evangelizációról, a  megújuló 

kereszténységről szólunk. Az Isten 

patikája című műsorunk például 

a gyógyfüvekkel és a természetes 

gyógymódokkal foglalkozik, a  be-

tegeknek és a hozzátartozóiknak 

igyekszik segíteni.

F. Gy. R.: A  katolikus egyház 

mindig is élenjáró volt az elesettek, 

a  társadalom perifériára szorultak, 

az eltévedtek, a tékozló fi úk istápolá-

sában. Ez az elhivatottság, gondolom, 

számos műsorukban megjelenik.

dr. Sz. T.: Van egy mentálhigi-

énés, drogprevenciós műsorunk, 
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a Függőségről mindenkinek címmel, 

melynek az a célja, hogy felhívja a 

fi gyelmet a szenvedélybetegségek 

veszélyeire, fajtáira, illetve túlélési 

esélyeire. Keresztény szempont-

ból keresi a választ a gyógyulás és 

elsősorban a megelőzés lehetősé-

geire. A  műsorban papokat, lelké-

szeket, pszichológusokat, érintett 

és kívülálló szülőket, tanárokat, 

ifj úsági önkénteseket és addikto-

lógiai szakembereket szólaltatunk 

meg. De talán idesorolhatnám a 

személyes vallomásokat a megté-

résről, a hit erejéről, aminek követ-

kezményeként gyökeres változások 

következnek be az egyén, s  ennek 

következményeként a családok, 

s  akár nagyobb közösségek életé-

ben is. Emellett számtalan olyan 

műsorunk is van, ami segíti a hall-

gatóságunkat a hitük még mélyebb 

és még teljesebb megélésében.

F. Gy. R.: A  nap folyamán szá-

mos alkalma van a hallgatóknak 

az egyes műsorok segítségével az 

elmélyült imára, imaláncokba való 

bekapcsolódásra. Talán ennek a 

legfelemelőbb formája, a  Kiáltás, 

melyben a nemzetünkért imádkoz-

nak a hívek. Ennél mélyebben alig-

ha élheti meg az együvé tartozás 

érzését, a hazaszeretetet, a hazáért 

vállalt felelősség, elköteleződés tu-

datát valaki.

dr. Sz. T.: Még 2012 húsvétján 

kezdtük el ezt az imát, a  Kiáltást, 

s azóta is minden nap 20.00 órakor 

közösen szólunk az Úrhoz a nem-

zetért ‒ egyszerre, mindannyian 

az összes magyar Mária Rádióval, 

együtt. Istenhez kiáltunk a nem-

zetünkért! A  magyar nyelvterület 

közel 20 templomi közössége vesz 

részt felváltva az élő közvetíté-

ses imában, kifejezve nemzetünk 

egységét és az imádkozók eltö-

kéltségét, hogy tetteinkkel és imá-

inkkal segítsük a lelki és szellemi 

megújulást. A  közös, a  nemzetért 

szóló imára való ráhangolásként 

még 2012 decemberében elkezd-

tünk egy olyan sorozatot, 5 perccel 

az ima kezdete előtt, ami a nem-

zet, a  haza, a  kultúra és a hazafi -

ság kérdéskörét dolgozza fel. Ezt 

a műsort hívjuk Ráhangolónak. 

Ebben néhány értelmező mon-

dat keretében idézzük nemzetünk 

kiemelkedő, történelemformáló 

államférfi jának, művészének, gon-

dolkodójának gondolatait éppúgy, 

mint egyházunk nagyjait. Például 

elmondjuk Szent István király in-

telmeit, felidézzük II. János Pálnak 

a haza, nemzet, kultúra témákban 

született megnyilatkozásait, de ép-

pen úgy hangot kapnak Kossuth, 

Kölcsey, Deák vagy akár Örkény 

gondolatai is. Van, amikor versek 

szólnak a hazáról, s van, amikor az 

egyház társadalmi tanítását mond-

juk el. Törekszünk arra, hogy min-

den nap új gondolat legyen a Rá-

hangolóban.

F. Gy. R.: Így végezetül, mit 

ajánlana egy a mai világban egy hi-

tét kereső embernek, aki nyitottan 

fordul ősei keresztény hagyatéká-

hoz, merre induljon, ha találkozni 

szeretne az elődök hitével, Istennel?

dr. Sz. T.: Első találkozásként a 

Cursillo-t tudnám javasolni, ami 

mára már egy mozgalommá nőt-

te ki magát, melynek legfőbb célja 

a keresztény hittel való találkozás 

segítése. Emellett természetesen a 

már gyakorló keresztények részére 

is alkalmat teremt a hitük elmélyí-

tésére és megújítására, a  társadal-

mi és egyházi felelősség ébreszté-

sére, illetve arra törekszik, hogy az 

egyház megújulási szándékainak 

még nagyobb lendületet adjon. Le-

hetőséget kínál a személyes hitta-

pasztalatok kicserélésére és kis kö-

zösségek kialakítására, melyek által 

a kallódókat, a  keresőket is meg-

próbálja felkarolni. A  magyaror-

szági Cursillo legfőbb célja, hogy az 

erkölcs megerősítésével javuljanak 

hazában a közállapotok, és Ma-

gyarország újra keresztény legyen a 

II. Vatikáni zsinat szellemében.

F. Gy. R.: Miként Ferenc pápa is 

mondja: „Legyenek csak farmeros, 

kólát és hot-dogot fogyasztó, inter-

netező és Ipod-ot használó szentek!” 

‒ nagy szükségünk van rájuk!
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