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Hűséggel az Egyházhoz és a Magyar Hazához
Mindszenty József bíboros életútja és munkássága
Krajsovszky Gábor
csütörtök
18:00 - 18:40
2 hetente (2018. május 17-től)
minden rádióhallgató

RÖVID LEÍRÁS:
A műsor célja Mindszenty József bíboros prímás, esztergomi érsek, a nagy Egyház- és nemzetnevelő
tiszteletének a növelése, emléke előtti tisztelgés a szentté avatás reménységében. Ha egy történelmi
személyiség alakját ellenségei négy évtizeden keresztül folyamatosan meghamisítják, amint azt
Mindszenty József bíboros prímás esetében tették (és sokszor a mai napig is teszik), akkor a jelen
nemzedéknek elemi joga és kötelessége méltóképpen és igaz módon megismerni a kiváló egyházfő
életét, a vele kapcsolatos vitathatatlan igazságot, hogy ezáltal példáját követve építsen Egyházat és
hazát: Mindszenty bíboros szellemi öröksége tisztességes magyar jövő építéséhez nélkülözhetetlen!
1 MŰSOR VÁZLATA (teljes időtartam 40 perc, ebből az egyes témák kifejtése 34 perc)
18:00 Szignál
18:01 A műsorvezető köszönti a hallgatókat (azonosítja a rádiót és a műsort), ismerteti az adás
tartalmát, telefon- és sms számát. Bemutatja az előadót.
18:03 Az előadó, Krajsovszky Gábor kifejti a témát
18:20 Zene (amely néhány perces eltéréssel is beilleszthető, az adott téma ésszerű megszakításakor)
18:21 Az előadó, Krajsovszky Gábor folytatja a téma kifejtését
18:38 A műsorvezető elköszön a hallgatóktól, jelzi a következő jelentkezés idejét és témáját
18:39 Zene
10 HAVI MŰSORTEMATIKA (összesen 20 adás):
1/ Május 17.
Mindszenty-Pehm József családi eredete, gyermekkora, hivatásának kibontakozása
2/ Május 31.
Mindszenty-Pehm József lelkipásztori és gazdasági tevékenysége 1915 és 1944 között
3/ Június 14.
Mindszenty József veszprémi püspöki kinevezése, itteni működése, fogsága, szabadulása
4/ Június 28.
Mindszenty József esztergomi érseki kinevezése, prímási szolgálata egyház és haza védelmében
5/ Július 12.
A megalkuvás nélküli helytállás parancsa – Mindszenty József 1945-1948 közötti működése I.
6/ Július 26.
A megalkuvás nélküli helytállás parancsa – Mindszenty József 1945-1948 közötti működése II.

7/ Augusztus 9.
Mindszenty József 1948-as letartóztatása, kommunisták általi megkínzása, kirakatpere,
bebörtönöztetése
8/ Augusztus 23.
Fegyházak, börtönök és házi-őrizetek Mindszenty József életében 1948-1956 között
9/ Szeptember 6.
Szabadulás 1956-ban, a négy szabad nap eseményei
10/ Szeptember 20.
Az 1956-os rádióbeszéd, menedék az amerikai követségen
11/ Október 4.
Kilátás a követség épületéből – Mindszenty József 1956-1971-es félrabsága
12/ Október 18.
Levélváltások az amerikai követségről a Vatikánnal és az Amerikai Egyesült Államokkal – I.
13/ November 1.
Levélváltások az amerikai követségről a Vatikánnal és az Amerikai Egyesült Államokkal – II.
14/ November 15.
Mindszenty bíboros száműzetése – I.
15/ November 29.
Mindszenty bíboros száműzetése – II.
16/ December 13.
Apostoli utak az emigrációban – I.
17/ December 27.
Apostoli utak az emigrációban – II.
18/ 2019. január 10.
Megjelennek az emlékiratok
19/ 2019. január 24.
Mindszenty bíboros hivatalfosztása
20/ 2019. február 7.
Mindszenty bíboros halála, temetése, halála utáni tisztelete, boldoggá avatásának elindítása

