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Not
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NOT FOR SALE
X’għandek għal qalbek li tant tgħożż li m’intix lest li tbigħ
għall-ebda prezz u għall-ebda ħaġa oħra?

102.3FM/107.8FM

Not for sale għax tant hi għal qalbi li ma nistax inħalliha.
Not for sale għax tant hi importanti li xejn ma jiswa daqsha.
Not for sale għax tant hi parti mill-identità tiegħi li ma nistax
inħalliha.
Għal San José del Rio, il-fidi ma kinitx for sale. “Il-fidi tiegħi mhijiex għall-bejgħ!”
Hekk stqarr San José fil-gwerra li kien hemm fis-snin għoxrin tas-seklu l-ieħor
ġewwa l-Messiku fejn il-qawwa governattiva ta’ dak iż-żmien riedet tneħħi l-fidi
minn fost il-poplu. Dan San José, meta kien priġunier tal-għedewwa tal-fidi tiegħu,
ma ċediex lanqas quddiem ittra tal-ġenituri tiegħu fejn talbuh jiċħad lil Kristu biex
isalva ħajtu. Hekk spiċċa maqtul jgħajjat “Viva Kristu Re!”. Mietu miegħu għallfidi mal-ħamsin elf ruħ oħra li baqgħu sodi sal-aħħar. Minħabba f’hekk kienu
laqqmuhom Cristeros, jiġifieri nies ta’ Kristu.
U dan l-isem baqa’ mal-kotra u beda jintuża b’mod uffiċjali għal dawk li riedu
jagħtu ħajjithom għal Ġesù hekk kif seħħ tant snin qabel meta d-dixxipli ta’ Ġesù
bdew jissejħu Nsara jew Kristjani.
Meta l-Papa Franġisku kkanonizzah fl-2016 qal li José del Rio ma kienx biss martri
Nisrani imma martri għad-drittijiet tal-bniedem.
Radju Marija wkoll, bl-għajnuna tiegħek, ikun jista’ jibqa’ jxandar id-dritt talbniedem li jesprimi l-fidi tiegħu f’dinja li hi kontra l-Vanġelu, mhux biss għax
tipprova twaqqgħu għaċ-ċajt iżda wkoll għax ma tridux aktar preżenti fil-ħajja
pubblika.
Radju Marija jibqa’ jxandar il-fidi ta’ bosta li llum ukoll jiftaħru li huma ta’ Kristu u
li le, il-fidi tagħhom mhijiex għall-bejgħ, not for sale! Kompli għin;

Radju Marija Malta għandu għal qalbu
s-semmiegħa u dawk kollha li b’xi mod jew ieħor
jixtiequ jagħmlu kuntatt miegħu. Ir-Radju joffri
servizz ta’ reception desk magħmul mill-ħaddiema
ddedikati u volontiera b’qalb kbira li ta’ kuljum,
mit-Tnejn sal-Ġimgħa mid-9.00am sal-5.00pm
u s-Sibt mid-9.00am sal-12.00pm jilqgħuk flistazzjon kemm fiżikament kif ukoll permezz tattelefon. Dan it-tim lest biex jagħti l-informazzjoni
kollha meħtieġa dwar l-iskeda u l-ħidma tar-Radju,
jilqa’ d-donazzjonijiet, jgħinek takkwista materjal
reliġjuż li jinbiegħ mir-reception desk, kif ukoll
jagħti servizzi oħra, bħall-booking tal-avviżi ta’
mewt li jiġu mxandra skont l-iskeda. Aħna dejjem
lesti li nilqgħuk u ngħinuk issir taf iżjed fuq Radju
Marija u l-missjoni tiegħu sabiex inti tingħaqad
ma’ din il-familja u taqsam magħha l-ferħ ta’ ħajja
spiritwali sabiħa fuq l-eżempju ta’ Marija omm
Ġesù.

Kompli għin lill-familja ta’ Radju Marija biex jiġri x’jiġri, jinqala’ x’jinqala’, ikun
hemm vuċi li tibqa’ ssemmi lil Kristu f’dinja li qiegħda taħdem mingħajru. Din hija
dinja mibnija fuq ideali li jgħaddu bħalma kienu dawk tal-qawwa li kienet taħkem
fil-Messiku mitt sena ilu u li llum spiċċaw. Iżda x-xhieda ta’ min xerred demmu
għal Kristu għadha tissemma, bħal dik ta’ San José li bilkemm kien għadu laħaq
għalaq ħmistax-il sena.
Tinsewx tkomplu ssostnuna u tgħinuna!
Viva Ġesù, Viva Marija
Viva Radju Marija
San José itlob għalina
Fr Antoine Borg
Direttur Radju Marija Malta
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IMLA L-FORMOLA
BIEX TAGĦMEL L-ORDNI TIEGĦEK
KTIEB Konsagrazzjoni lil San Ġużepp
Kwantita

(€22 bil-posta)

Isem u Kunjom
Indirizz
Tel No.

Għalhekk ċekkijiet ta’ €20 jew inqas li jinħarġu f’isem Radju Marija
MA JISTGĦUX jissarrfu u jkollhom jiġu KANĊELLATI.
Infakkru li tistgħu tgħinu lil Radju Marija b’dawn il-mezzi:

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

Kodiċi Postali

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta ħareġ Direttiva ġdida fejn
mill-1 ta’ Jannar 2022, ma jistgħux jinħarġu jew
jissarrfu ċekkijiet ta’ €20 jew inqas

Mobile

Firma
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 użata u miżmuma skont ir-regoli dwar ilprotezzjoni 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).

GĦANDEK INTENZJONI SPEĊJALI GĦAT-TALB?
Iktibha fuq il-formola hawn taħt u ibgħatha lil Radju Marija fl-envelop
mehmuż.
L-intenzjonijiet tat-talb jitqiegħdu quddiem l-altar fil-Kappella ta’ Radju Marija fejn
noffru quddiesa kull ġimgħa għall-intenzjonijiet tas-semmiegħa.

FORMOLA GĦAT-TALB

Tista’ żżurna f’Radju Marija bejn it-9:00am u l-5:00pm u tħalli d-donazzjoni
tiegħek fir-reception f’numru 40, Triq San Vinċenz Ferreri, Rabat.
Tista’ wkoll iċċempel minn linja fissa fuq:
5160 2046 għal donazzjoni ta’ €10
5170 2019 għal donazzjoni ta’ €15
5180 2047 għal donazzjoni ta’ €25
5190 2091 għal donazzjoni ta’ €50
Jew tibgħat SMS fuq:
5061 8063 għal donazzjoni ta’ €4.66
5061 9278 għal donazzjoni ta’ €11.65
Tista’ tiddepożita donazzjoni fil-kontijiet li Radju Marija għandu
f’dawn il-banek:
• APS BANK
IBAN: MT31 APSB 7705 7006 0638 2000 0834 148
A/C ACCOUNT NO: 20000834 14-8
• BANK OF VALLETTA
IBAN: MT09VALL2201 30000000 14609142012
A/C ACCOUNT NO: 14609142012
• HSBC
IBAN: MT05MMEB44587 000000058030875050
A/C ACCOUNT NO: 058-030875-050
Jekk tippreferi tista’ tagħti donazzjoni billi tuża l-BOV Mobile to Mobile
disponibbli fuq il-BOV app b’dan in-numru 7945 3107.
Infakkru li ċekkijiet ta’ €20 jew inqas maħruġa f’isem Radju Marija
MA JISTGĦUX JISSARRFU u jiġu KANĊELLATI.
Minn qalbna nirringrazzjawkom tal-appoġġ kontinwu tagħkom.
Jalla l-Mulej u Ommna Marija jberku lilkom u l-familji tagħkom
għal mitt darba aktar.
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ĦADD

5.00pm

Għinni nħobbok

Selfie ma’ Ġesù

Vuċi Missjunarja

Qari Skrittura (rpt)
Rużarju San Ġużepp
u Novena
Għandi lilek, għandi
kollox (rpt)

Profili (rpt)
Rużarju San Mikiel
u Novena
L-Aħħar Qatra
(rpt)

1.00am
1.30am
2.00am

Rużarju San Mikiel

Magazine (rpt)

Rużarju San Ġużepp

Fanal għal riġlejja
(sensiela ta’
Taħditiet) (rpt)

Kireh u Bileh (rpt)

Rużarju tal-Erwieħ

Selfie ma’ Ġesù
(rpt)

Inbid Ġdid (rpt)

Rużarju tad-Duluri

Tweġiba Kattolika
(rpt)

Rużarju

Fil-Klassi
tad-Duttrina (rpt)

Rużarju San
Mikiel

Għajn ta’ Ġid (rpt)

Ftit minn kollox
(rpt)

Għalik kollox (rpt)

Oikos (rpt)

Rużarju San
Mikiel u Novena

Kurunella tal-Ħniena Divina

Qari - Id-Djalogu ta’
Santa Katerina ta’
Siena (rpt)

Solidarjetà
ma’ ħutna
ppersegwitati (rpt)
Il-Qrar ifejjaq
l-imrar (rpt)

Rużarju tad-Duluri u
Novena

Għal ħajja aħjar
(Taħdita minn
Kuntatt)

Qari - Il-Katekiżmu
tal-Knisja Kattolika
(rpt)
Qari - Is-Sigriet
tar-rużarju (rpt)
Rużarju tal-Erwieħ
u Novena

Għannu lil ismu
(rpt)

SIBT
Fl-iskola ta’ San Piju
(rpt)

ĠIMGĦA

Fid-Dettall (rpt)

Jien hu l-ħobz
tal-Ħajja (rpt)

ĦAMIS

Tagħlim tal-Knisja
dwar it-Tbatija (rpt)

Rużarju San Mikiel

Għinni nħobbok
(rpt)

Għidli Storja (rpt)

L-imgħallem
hawn u qiegħed
isejjaħlek (rpt)

Oħroġ minn artek
(rpt)

Vuċi Missjunarja
(rpt)

Rużarju San Mikiel
u Novena

Rużarju tal-Erwieħ

Ara Ommok (rpt)

Vuċi Missjunarja (rpt)

Il-Miraklu ta’ Radju
Marija (rpt)

Arise … Qum (rpt)

Rużarju tal-Erwieħ u
Novena

Bieb li jagħti
għas-sema (rpt)

Tifkiriet ta’ Nostalġija
(rpt)

L-Armonija
fl-għanja Nisranija
(rpt)
Adoremus (rpt)

TNEJN

Jum il-Mulej (rpt)

Magazine (rpt)

Qari Skrittura

Tifħir u glorja

Solidarjetà ma’ ħutna
ppersegwitati

Ħadd Kumpanija
(ikompli)

Ħadd Kumpanija

Mal-Melodija Maltija
(rpt)

Rużarju San Mikiel

ĦADD

Int għamiltna
għalik (rpt)

Klassiċi u Sagri

Vanġelu Ħaj

Seħħ u għad irid
iseħħ (rpt)

Għandi lilek,
għandi kollox

Kireh u Bileh

Il-Bibbja għat-Tfal
u Storja (rpt)

Magazine

Rużarju San Mikiel

"Radju Marija jirriserva d-dritt li jbiddel xi programmi min din l-iskeda fiż-żmien li tkun qiegħda tixxandar minħabba ċirkustanzi li ma jkollux kontroll fuqhom".

6.30am

6.00am

5.30am

4.30am

4.00am

3.30am

Tifħir u glorja (rpt)

Mis-Swali
tal-Kunċerti (rpt)

Kont marid u
ġejtu żżuruni (rpt)
12.00am

Qari - Dun Ġorġ
Preca (rpt)

ERBGĦA

TLIETA

3.00am

Arise … Qum (rpt)

Confessio (rpt)

Fanal għal riġlejja
(sensiela ta’
Taħditiet)

Għajn ta’ Ġid

Għidli Storja

Mis-Swali
tal-Kunċerti

In-Novena

Profili

Kont marid u
ġejtu żżuruni

Tfal Missjunarji

11.00pm

Tweġiba Kattolika

Aħbarijiet minn Radju Vatikan

Għasar

Anġelus u Rużarju

Adoremus

Mid-Djarju tal-Papa

Quddiesa

Ara Ommok

(2.10pm)
Qari - Dun Ġorġ
Preca

Rużarju, Ħajja ta’ Xhieda u ta’ Fidi, Eżami tal-ġurnata u Kompieta

Inbid Ġdid

Għal ħajja aħjar

L-Imgħallem hawn
qiegħed isejjaħlek

Bieb li jagħti
għas-sema

Rużarju
tad-Duluri
Għannu lil ismu

Kurunella tal-Ħniena Divina
Il-Miraklu ta’ Radju
Marija

Qari - Is-Sigriet
tar-Rużarju

(2.10pm)
Qari - Il-Katekiżmu
tal-Knisja Kattolika

L-Armonija fl-għanja
Nisranija

Tifkiriet ta’
Nostalġija
Oħroġ minn artek

Rużarju tal-Erwieħ

Rużarju San
Ġużepp

10.00pm

9.30pm

9.00pm

8.00pm

7.40pm

7.25pm

7.10pm

6.30pm

6.00pm

Solidarjetà
ma’ ħutna
ppersegwitati (rpt)

Il-Qrar ifejjaq l-imrar

Fil-Klassi
tad-Duttrina

4.00pm

Oikos
Anġelus u Rużarju

Lectio Divina / Milli Qrajt (rpt)

Int għamiltna għalik

Fl-iskola ta’ San
Piju

3.30pm

5.30pm

Seħħ u għad irid
iseħħ

(2.10pm) Qari Id-Djalogu ta’ Santa
Katerina ta’ Siena

Il-Bibbja għat-Tfal
u Storja

3.00pm

2.30pm

Jien hu l-Ħobż
tal-Ħajja

Mal-Melodija Maltija

Klassiċi u Sagri
(rpt)

1.00pm
2.00pm

Rużarju San Mikiel

Rużarju tal-Erwieħ

12.30pm

12.00pm

Kireh u Bileh (rpt)

Mid-Djarju
tal-Papa (rpt)

Ftit minn kollox

Confessio

11.00am

Fid-Dettall

Quddiesa

Arise…Qum

Tagħlim tal-Knisja
dwar it-Tbatija

Ikompli Kuntatt

10.00am

ikompli Kuntatt

Il-Miraklu ta’ Radju
Marija (rpt)

(8.40am) Vanġelu Ħaj

(8.15am) Tifħir ta’
Sbieħ il-Jum

7.30: Jum il-Mulej

Għalik kollox

SIBT

9.30am

L-Aħħar Qatra

Lectio Divina / Milli Qrajt / ikompli Kuntatt

ĠIMGĦA

9.00am

ĦAMIS

Kuntatt, Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum u Ħajja ta’ Xhieda u ta’ Fidi

ERBGĦA

8.05am

TLIETA
Rużarju, Quddiesa u Anġelus

TNEJN

7.00am

ĦIN
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Skeda Programmi Rebbiegħa
April - Ġunju 2022

Programmi Ġodda fuq l-istazzjon ta’ Radju
Marija fl-iskeda Rebbiegħa 2022
(Mit-Tnejn 4 t’April 2022 sal-3 ta’ Lulju 2022)

Oikos – Il-Kummissjoni
Interdjoċesana Ambjent qed
tħejji serje ta’ programmi
ta’ Katekeżi Ekoloġika għalliskeda tar-Rebbiegħa 2022.
Se jippreżenta l-programmi
Fr Mark Ciantar, OFM. Kull
programm, ta’ madwar 55
minuta, se jkun maqsum
f’żewġ partijiet. Fl-ewwel
parti Fr Mark se jippreżenta
katekeżi fuq silta biblika li
tolqot it-tema tal-ekoloġija
integrali, hekk kif imfissra fl-enċiklika ‘Laudato Si’ ta’ Papa Franġisku. It-tieni
parti, mbagħad, tkun tikkonsisti fi djalogu ma’ mistieden/mistiedna li huwa/
hija involut/a f’ħidma marbuta mat-tema ta’ dak il-programm partikulari.

Nibnu u nghixu kultura tal-ħajja –
produzzjoni ta’ Dr Miriam Sciberras
mill-Life
Network
Foundation.
Sensiela ta’ programmi fejn naraw
xi tfisser meta tgħid jien favur ilħajja. Naraw esperjenzi reali ta’
nies li jikkumbattu biex jgħixu
kultura tal-ħajja bħala konvinzjoni,
mhux bħala konvenjenza. Il-ħajja
hija don u rigal dejjem, mhux meta
huwa konvenjenti għalina. Kultant
deċiżjonijiet favur il-ħajja jfissru
sagrifiċċju, u diffikultajiet kbar,
iżda li b’għajnuna u s-support millkomunità, ikunu possibbli li ngħixuhom flimkien. Nitgħallmu billi nedukaw
ruħna u nkunu l-vuċi għal dawk ħutna vulnerabbli li l-vuċi tagħhom ma
tinstemax.
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Adoremus – produzzjoni ta’ Joe Fenech.
Din ser tkun sensiela ta’ programmi
fejn fiha ser nisimgħu tagħlim u
apprezzament dwar l-Ewkaristija, ilQuddiesa u l-Adorazzjoni. L-aħħar
puntati jixxandru f’Ġunju x-xahar talEwkaristija u l-Qalb ta’ Ġesù.

Għidli Storja – produzzjoni ta’ Anne Marie Cassar.
F’din is-sensiela se jinqraw siltiet mill-ktieb ta’ Kilin
‘Fuq l-Għajn ta’ San Bastjan’. Permezz tal-mod
sempliċi u dettaljat ta’ kif jikteb Kilin, is-semmiegħa
se jkollhom l-opportunità li japprezzaw l-ferħ u
t-tbatijiet li aħna ngħaddu minnhom f’din il-ħajja. Se
tkun produzzjoni ta’ faraġ u wens għal xulxin, fejn se
jkollna wkoll ħin għat-talb u xi riflessjonijiet oħra.

Ftit minn kollox – produzzjoni ta’ Carmen
Tedesco u Bridget Micallef. Programm
imħawwar b’tagħrif interessanti fejn jidħol
il-konsum għaqli tal-ikel, saħħa, iġene
u użu xieraq tar-riżorsi. Bi produzzjoni
u preżentazzjoni ta’ Carmen Tedesco u
Bridget Micallef “Sew jekk tieklu, sew jekk
tixorbu, tagħmlu x’tagħmlu, agħmlu kollox
ghall-glorja ta’ Alla” 1 Kor 10:31.
Arise...Qum – produzzjoni ta’ Vince
Zammit. F’din is-sensiela ta’ programmi
s-semmiegħa jagħmlu l-esperjenza ta’
omm il-mara tad-dixxiplu Pietru u oħrajn
li niltaqgħu magħhom fil-Vanġelu li wara
li nħallu lil Alla jfejjaqna minn dak kollu
li qed ixekkilna fil-ħajja: dnub, tbatija,
esperjenza qarsa…inqumu ħa nibdew
naqdu l-missjini ta’ kull dixxiplu Nisrani.

April / Ġunju 2022
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Selfie ma’ Ġesù – Joe Farrugia
Programm reliġjuż li permezz
ta’ Letio Divina, l-prodjusers
jiddiskutu b’mod konkret kif
in-Nisrani fil-ħajja tal-lum
jista’ jegħleb l-isfidi tal-ħajja
spiritwali.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II-Seħħ
u għad irid iseħħ – produzzjoni ta’ Joe
Farrugia. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan
II fil-11 ta’ Ottubru 2022 ser ikun is-60
sena mill-bidu tieghu. L-enfasi ta’ dan ilprogramm hija fuq ir-relevanza tal-Koncilju
għaż-żminijiet tal-lum.

Oħroġ minn Artek – Sr Tereża Camilleri.
Il-Programm ta’ qari spiritwali mil-Ktieb
“Oħroġ minn Artek” se jlaqqagħna ma’ mara:
Teresa Spinellii, li fis-seklu dsatax kienet
lesta toħroġ mir-rutina tagħha ta’ kuljum,
u tivvjaġġa lejn Frosinone biex twettaq ilħolma li Alla kellu għaliha. Se niskopru
li kellha storja personali iebsa imma ma
ħallietx it-tbatija tfarrakha. Għażlet li minn
kull ġrajja tislet l-għerf li għenha tkompli
miexja lejn imħabba dejjem akbar għal Alla
u għal ħutha l-bnedmin.

Int Għamiltni Għalik - Santu Wistin –
produzzjoni tal-Provinċja Agostinjana
(Malta). Sensiela ta’ programmi fuq ilħajja spiritwali tal-qaddisin tal-Ordni
Agostinjan. Ix-xiehda u l-kitbiet ta’
dawn il-qaddisin ser jitwasslu permezz
ta’ rakkont minn diversi prodjusers
li huma intiżi fuq l-ispiritwalità
Agostinjana.
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Qari tal-Katekiżmu tal-Knisja – qari
mill-kopja Dimech. “B’mod tassew ta’
l-għaġeb għandu postu fit-triq tatTradizzjoni tal-Knisja: juri u jwettaq
f’sura kateketika l-ħajja bla tmiem u
l-għana bla qies tal-Knisja. Il-Katekiżmu
hu mqassam tajjeb f’għadd ta’ artikli u
jwieġeb għal dak li talbu l-isfqijiet fisSinodu, għaliex huwa mera mill-aktar
ċara tat-tagħlim tal-Konċilju Vatikan II,
u nkiteb għall-bniedem tal-lum biex
iwassallu l-messaġġ Nisrani sħiħ u
kollu kemm hu”. (San Ġwanni Pawlu II)

Qari s-Sigriet tar-Rużarju – qari
minn Doris Borg. Dan il-ktieb
ta’ San Lwiġi-Marija Grignion de
Montfort ġie maqlub għall-Malti
minn Maurice Vella. Il-ħsieb ewlieni
ta’ San Lwiġi-Marija hu li permezz
tar-Rużarju jġedded l-ispirtu talqdusija fl-Insara, għax ir-Rużarju
hu sigriet tal-għaġeb biex insibu
lil Ġesù u lil Ommu Marija u
għandu qawwa tal-għaġeb għallkonverżjoni tal-bnedmin.

April / Ġunju 2022
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Servizzi offruti minn Radju Marija
Avviżi ta’ mwiet u tifkiriet ta’
anniversarji fuq Radju Marija

Avviżi komunitarji mxandra
kuljum

Dawn jixxandru mit-Tnejn salĠimgħa; fit-8.00am, fil-11.55am u
fl-3.55pm, nhar ta’ Sibt fit-8.00am
biss.

Radju Marija jistieden lil dawk
il-parroċċi u l-għaqdiet li jixtiequ
jxandru l-attivitajiet tagħhom li
jkunu se jorganizzaw fuq Radju
Marija biex jibagħtuhom sa mhux
aktar tard minn ġimgħa qabel ma
tkun ser isseħħ l-attività.

Għal aktar informazzjoni wieħed
għandu jċempel fil-ħinijiet taluffiċċju fuq 21453105 u jistaqsi għal
Moira Bugeja.
Importanti li l-avviżi jknu ttajpjati
u jiġu ppreżentati fir-reception
ta’ Radju Marija bejn: it-Tnejn u
l-Ġimgħa mid-9.00am sal-5.00pm.
Min jippreżenta l-avviż irid ukoll
jippreżenta l-karta tal-identità
tiegħu. Ma jistgħux jiġu aċċettati
avviżi permezz tat-telefon jew
b’sms.

Dawn għandhom jintbagħtu b’email
fuq: info.mal@radiomaria.org
L-attivitajiet avżati għandhom
ikunu ta’ natura reliġjuża jew
ta’ formazzjoni Nisranija u ma
jistgħux jinkludu attivitajiet ta’
fundraising fosthom bazaars. Hija
fid-diskrezzjoni tad-direzzjoni ta’
Radju Marija meta u kemm-il darba
jixxandar l-avviż.

L-istudjos ta’
Radju Marija jinsabu:
40, Triq San Vinċenz Ferreri, ir-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

102.3FM / 107.8FM
VO/1584

