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GRAZZI

KBIRA!

Fr. Antoine Borg
Direttur ta’ Radju Marija

Għeżież semmiegħa,

Nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom tal-ﬁduċja kbira li turu lejn dan
l-istazzjon.
Bl-għajnuna tagħkom, aħna, waqt din sena li għaddiet u fuq kollox f’dan
iż-żmien diffiċli għal kulħadd, komplejna nxandru l-Bxara t-Tajba kif
għamlu l-anġli tas-sema ﬂ-inħawi ta’ Betlehem. Bl-għajnuna ta’ ħafna
minnkom komplejna nwasslu xhieda li jeżisti dan l-istazzjon spiritwali u
ta’ duttrina u dan sar ukoll permezz tat-tqassim tal-fuljetti. B’hekk intom
kontu qiskom bħal dawk ir-rgħajja li marru jgħaġġlu jagħtu l-aħbar
tal-esperjenza tagħhom ta’ Ġesù. Meta tqassmu l-materjal ta’ Radju
Marija, intom tkunu qed twasslu l-esperjenza tagħkom ta’ dan
l-istazzjon, l-esperjenza tal-laqgħa u l-ħeġġa tagħkom mal-Mulej
permezz tal-Verġni Marija.
Fuq kollox inkompli nħeġġiġkom għall-ġenerożità tagħkom biex
bħas-slaten maġi intom minn kullimkien toffru r-rigal tagħkom li ġej
minn ħafna qlub tad-deheb. Il-ġenerożità hija bħal inċens ifuħ li jitla’
quddiem it-tron t’Alla.
Żgur li bħalma l-Verġni Marija ħadet gost bl-għajnuna tar-rgħajja u
l-maġi hekk ukoll għandha ħarsa ta’ mħabba lejkom u lejn l-għajnuna u
l-ġenerożità lejn il-Kelma u t-tagħlim ta’ Binha li jasal f’tant djar.
Jalla din il-ħidma, dan il-volontarjat u din il-ġenerożità jkomplu jissarrfu
f’iktar nies li jfaħħru lil Alla u permezz ta’ Radju Marija jistqarru li ﬁhom
seħħet is-salvazzjoni.
Il-Milied it-Tajjeb u s-Sena Ġdida mimlija barka u sliem.
Fr Antoine Borg

Radju Marija għadu kif ippubblika l-ktieb
Il-Qalb Tiegħi Tirbaħ: Il-ġrajja tad-dehriet ta’
Medjugorje mill-għajnejn ta’ Mirjana –
il-veġġenti li ngħatat l-ewwel l-għaxar sigrieti.
Il-ktieb ġie maqlub għall-Malti minn Anthony
Quintano, Joe Huber u Denis Dalli.

KTIEB - IL-QALB

TIEGĦI TIRBAĦ

€20

F’din
l-awtobijograﬁja
tagħha
Mirjana
tirrakkonta l-ġrajja ta’ Medjugorje mill-għajnejn
tagħha – l-istess għajnejn li jħarsu lejn l-aktar
mara meqjuma ﬂ-istorja. Il-ktieb qed jinbiegħ
għall-prezz ta’ €20.00 minn Radju Marija,
Librerija Preca u Catholic Bookshop.

KALENDARJU 2021
€3.50

Radju Marija għadu kif
ħejja

sett

kartolini

verament sbieħ b’silta
mill-Iskrittura bil-Malti u
b’messaġġ

Kattoliku.

Sett ta’ 12-il kartolina
jinbiegħ

€5.00

Radju Marija.

minn

€5.00

Il-kalendarju ta' Radju Marija
jakkumpanjak
matul
l-2021
b'tagħrif liturġiku u ritratti ta'
kappelli
Maltin
iddedikati
lill-Madonna.

SETT KARTOLINI

ORIĠINALI TAL-MILIED!
x4
x4
x4

IMLA L-FORMOLA

BIEX TAGĦMEL L-ORDNI TIEGĦEK
Il-Qalb Tiegħi Tirbaħ

Kalendarju

Kartolini tal-Milied

Kwantità

Kwantità

Kwantità

(€22 bil-posta)

(€4 bil-posta)

(€5.50 bil-posta)

Jien hawn taħt iffirmat qed nibgħat cheque/money order ta’

€

Isem u Kunjom
Indirizz
Kodiċi Postali

Tel No.

Firma

Mobile

Indirizz postali: Radju Marija, PO Box 19, Rabat RBT1230

Radju Marija jieħu l-privatezza tiegħek bis-serjetà u jaċċerta li jipproteġi l-informazzjoni personali
tiegħek. Kull informazzjoni li inti tipprovdilna fuqek tiġi wżata u miżmuma skont ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta u din il-protezzjoni tiġi applikata kull darba li niġbru informazzjoni ta’ natura
personali (inkluż meta inti tuża l-websajt tagħna u/jew pjattaformi diġitali oħra skont il-każ).

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

