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Għażiż, għażiża,

F'dan iż-żmien ta’ stennija biex nerġgħu nibdew 
il-ħajja ta’ qabel nitolbok ftit sekondi biex taqra 
dawn il-kelmtejn.

Aħna bħala stazzjon konna qegħdin naħsbu f’bosta 
attivitajiet biex niċċelebraw għeluq il-25 Sena ta’ 
Xandir Reliġjuż f'pajjiżna. Dan kollu ovvjament issa 
ma jistax isir. Min jaf kemm pjanijiet, proġetti u ħsibijiet 
kellna lkoll kemm aħna għal dawn ix-xhur u kollox 
kellu jinbidel u jieqaf, għax issa, hemm affarijiet iktar 
importanti fosthom is-saħħa, li żgur tieħu l-ewwel 
post għal kulħadd. Imma għalik, x’inhu tassew importanti wara s-saħħa fiżika? 
Żgur li kull persuna se tagħti tweġiba differenti.

Aħna, bħala nies li nemmnu, għandna għal qalbna s-saħħa spiritwali u ilna 
dawn l-aħħar 25 sena naħdmu fuq dan fix-xandir tagħna ta’ kuljum. Stazzjonijiet 
tar-radju oħrajn jitkellmu fuq ħafna ħwejjeġ oħra u sewwa jagħmlu għax 
il-bniedem għandu bżonn ta’ ħafna affarijiet. Aħna nħossu li r-ruħ ukoll 
għandha l-bżonnijiet tagħha. Il-bniedem għandu bżonn tas-sens fil-ħajja. 
Qabel il-pandemija kollox kien qisu ġirja waħda, xi kultant ġirja mgħaġġla bla 
sens. Min jaf jekk inti li qed taqra dan il-messaġġ ħsibthiex u għedthiex ukoll 
din u forsi llum sirt aktar konxju minnha. 

Bl-umiltà kollha nistednuk tibda tisma’, terġa’ tibda tisma’ jew tkompli ssegwi 
dan l-istazzjon, għax nemmnu li aħna noffru kelma ta’ siwi u ta’ ġid mhux f'dan 
iż-żmien ta’ issa biss imma wkoll għal ħajjitna kollha kemm hi. Aħna nemmnu 
li għandna dak ix-xandir ta’ kelma ta’ paċi, serħan, kalma u trankwillità li 
l-Bxara t-Tajba biss tista’ toffri. Aħna noffru kuljum laqgħa ma’ Dak li Hu 
kollox, għax min għamel din il-laqgħa jew qed jgħix din il-laqgħa qiegħed 
joffri li jxandar din il-Kelma minn dak li hemm fil-ġewwieni ta’ qalbu u jixtieq 
juri dan permezz ta’ Radju Marija.

Jekk inti wieħed minn dawk li taf u tħoss il-verità ta’ dak li qiegħed ngħid, 
ippermettili nitolbok l-għajnuna tiegħek f'dan iż-żmien biex inkomplu nxandru 
dak li inti qiegħed tesperjenza f’ruħek. Jekk min-naħa l-oħra inti għadek qed 
taħseb li dan huwa kliem vojt, allura nistiednek tismagħna b’qalb miftuħa u 
b'moħħ li lest jilqa’ xandir ieħor differenti imma li jolqot l-iktar il-ġewwieni nett 
tal-bniedem u huwa differenti minn dak kollu li qatt smajt u ħsibt qabel.

L-għajnuna tiegħek tista’ tbiddel il-ħajja ta’ bosta mil-lejl għan-nhar, minn 
dlam ċappa għal dawl li jgħammex, minn ħalq il-mewt għal ħajja sabiħa... kif 
nistgħu tassew nagħtu xhieda aħna minn tant esperjenzi kbar li seħħew 
matul dawn il-25 sena ta’ xandir li jsalva.
 
Viva Ġesù 
Viva Marija 
Viva Radju Marija 
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Marija,
urina l-għażliet tal-ħajja, farraġna fi żmien il-prova,

ħalli b'hekk fidili lejn Alla u lejn il-bniedem, naffrontaw
b'umiltà u b'kuraġġ it-triqat misterjużi tas-sema, biex

inwasslu f'moħħ u f'qalb kull persuna
l-aħbar it-tajba ta' Kristu Redentur tal-bniedem.

Marija, kewkba tal-evanġelizzazzjoni,
imxi magħna, mexxi lil Radju Marija

u kun il-protettriċi tiegħu.

40, Triq San Vinċenz Ferreri, r-Rabat
Indirizz postali: Radju Marija,
PO Box 19, Rabat RBT 1230

Telefon uffiċċju: 2145 3105
Telefon live studio: 2145 3106
SMS studio: 7979 1023
Indirizz elettroniku: info.mal@radiomaria.org
Websajt: www.radjumarija.org
jew sibna fuq:        Radju Marija Malta

L-istudjos il-ġodda ta’
Radju Marija jinsabu:


