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L-ARMA L-IKTAR QAWWIJA
Ir-Rużarju huwa l-arma l-iktar qawwija
kontra l-ħażen.” Dan huwa l-kliem li qal ilVigarju ta’ Zaporizhia-Kharkiv li tinsab fl-Ukrajna.
Dan il-kliem qalu liż-żgħażagħ miġbura għall-Youth
Festival li seħħ f’Medjugorje fl-ewwel ġimgħa
t’Awwissu li għadda. Ma’ dan għamlilhom stedina
biex jagħtu r-rużarju tagħhom ħa jqassmu lin-nies ta’
pajjiżu fl-Ukrajna speċjalment dawk li m’għandhomx
biex iħossu li l-Madonna qegħda magħhom f’dan iżżmien.
Dan l-Isqof kompla jgħid li s-suldati wkoll jafdaw f’din l-arma tant
qawwija tar-Rużarju, anzi żied jgħid li ħafna jilbsuh m’għonqhom
biex il-kuruna tkun qrib il-qalb tagħhom. Kompla mbagħad iqabbel
il-kuruna tar-Rużarju mal-waddab ta’ David li bil-ħames ċagħkiet li
nxebbħuhom mal-ħames posti għeleb lil Gulija li kien ferm ikbar u
ferm iktar b’saħħtu minnu.
Għalhekk Radju Marija jkompli bl-ewwel dmir tiegħu li jxandar
talb biex iqaddes il-jum u jkompli jħeġġeġ għat-talb speċjali
bħal f’kull l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Dan għaliex il-messaġġ talMadonna fid-dehriet kollha tagħha kien dejjem għat-talb u għarRużarju għax b’hekk biss tkun tista’ tidħol għalina kif ħeġġet filmessaġġ tagħha tat-13 ta’ Lulju 1917 ġewwa Fatima.
Sultana tal-Paċi, itlob għalina.
Fr Antoine Borg

Direttur Radju Marija Malta
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Għas-servizz tiegħek

K

ull min jisma u jiġi Radju Marija jista jinnota u jiltaqa
ma għadd sabiħ ta’ volontiera ddedikati.

Fost dawn il-volontiera hemm ir-receptionists. Huma
jagħmlu dan ix-xogħol 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 fl-istazzjon kemm
fiżikament kif ukoll permezz tat-telefon.
Ir-receptionists dejjem lesti li jgħinu lissemmiegħa u dawk kollha li jagħmlu kuntatt mar-Radju. Huma
jilqgħu d-donazzjonijiet, jgħinuk takkwista materjal reliġjuż
li jinbiegħ mir-reception desk, kif ukoll jagħtuk servizzi
oħra, bħall-booking tal-avviżi ta’ mewt li jiġu mxandra skont
l-iskeda.
Il-qofol tax-xogħol tar-receptionists huwa li jgħinuk 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.

Kalendarju
Il-Kalendarju ta’ 2023 reġa’ jinsab għall-bejgħ
mingħand Radju Marija, ir-Rabat. Jinbiegħ għallprezz ta’ €3.50 jew €5.00 jekk tixtieq li tirċevih
bil-posta lokali.
Jekk tixtieq li tordna l-kopja tiegħek, tista’
tagħmel dan billi tibgħat din il-formola
flimkien mal-ħlas dovut :
Isem u kunjom
Indirizz:

Kodiċi Postali :

TELEPHONE :
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Mariathon għall-Ukrajna
Mit-18 sal-20
ta’ Mejju
Il-Konsagrazzjoni
lil San Ġużepp

2022

€39,312.38

I

l-ktieb
tant
mistenni,
IlKonsagrazzjoni lil San Ġużepp,
jinsab fil-bookshop ta’ Radju
Marija. Ktieb meravilja. Taqsira
tal-istudju sħiħ dwar San Ġużepp.
Jinqara u jintlaħaq minn kulħadd.
Fr.Donald Calloway, idur fuq ittradizzjoni twila ta’ devozzjoni lil
San Ġużepp u jistidinna nikkonsagraw
lilna nfusna lilu, qaddis xempju ta’
safa u ta’ virtu. Tista’ żżur il-book
shop ta’ Radju Marija u tikseb dan ilktieb għall-prezz ta’ €20 jew €22 jekk
jintbagħat bil-posta lokali, b’cheque
jew money order pagabbli lil Radju
Marija.
Tistgħu ssibu dan il-ktieb ukoll
mingħand Preca Library, Triq San Ġorġ
Preca, il-Marsa, mill-Catholic Book Centre
Misraħ de Paul, Raħal Ġdid u mingħand
Papel Stationer, Triq is-Salvatur, il-Qrendi.
Il-ktieb, il-Konsagrazzjoni lil San Ġużepp,

Grazzi mill-qalb lil kulħadd
għall-ġenerożità kbira!

huwa rigal mhux biss mill-awtur innifsu, iżda
mill-Mulej Alla sabiex jgħinna naqdfu fil-kriżi
li għaddejjin minnha u sabiex jurina t-triq
għall-ġenna.

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

Għall Maratona
19-20-21 Ottubru, 2022
Ċemplu fuq :
5160 2047 - ghal donazzjoni ta’€10
5170 2020 - ghal donazzjoni ta’€15
5180 2048 - ghal donazzjoni ta’€25
5190 2092 - ghal donazzjoni ta’€50

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.
qalbna
nirringrazzjawkom tal-appoġġ
kontinwu
tagħkom.
Minn Minn
qalbna
nirringrazzjawkom
tal-appoġġ
kontinwu
tagħkom.
Jalla l-Mulej u Ommna Marija jberku lilkom u l-familji tagħkom
Jalla l-Mulej u Ommna Marija jbierku lilkom u l-familji tagħkom
għal mitt darba aktar.
għal mitt darba aktar.
Lulju / Settembru 2022
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Fil-Klassi tad-Duttrina

4.00pm

5.00pm

6.00pm

5.30pm

Fl-iskola ta' San Piju

3.30pm

Jien hu l-Ħobż talĦajja

Tfal Missjunarji..
Niltaqgħu ma'..

3.00pm

2.30pm

2.00pm

Il-Qrar ifejjaq l-imrar

Il-Vjaġġ ikompli

Ejjew għandi..u jien
inserraħkom

(2.10pm)
Idejh miftuħin beraħ

Lectio Divina / Milli Qrajt (rpt)
Anġelus u Rużarju

Bħall-ġennien għaqli

Mid-Djarju tal-Papa

L-Imgħallem hawn
qiegħed isejjaħlek
Għal ħajja aħjar

Bieb li jagħti għas-sema

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

Storja ta' Ruħ

(2.10pm)
Qari - Il-Katekiżmu talKnisja Kattolika

Kont marid u ġejtu
żżuruni
Agħmlu dan b'tifkira
tiegħi

Tfal Missjunarji

(2.10pm)
Qari - Dun Ġorġ Preca

Għannu lil ismu

L-Armonija fl-għanja
Nisranija

Tifkiriet ta' Nostalġija

Klassiċi u Sagri (rpt)

1.00pm

Mal-Melodija Maltija

Rużarju tad-Duluri

Rużarju San Ġużepp

Rużarju tal-Erwieħ

Rużarju San Mikiel

Għandi lilek, għandi
kollox

Kireh u Bileh

Beata Alessandrina

Magazine

Rużarju San Mikiel

Mid-Djarju tal-Papa
(rpt)
L-Aħħar Qatra

Nibnu u ngħixu kultura
tal-Ħajja

Rużarju tal-Erwieħ

Ftit minn kollox

Nixtarru kitbet San
Ġorġ Preca

SIBT

ikompli Kuntatt

12.30pm

It-Teologu tad-Djalogu

Mid-Direttur

Anġelus u Rużarju

Confessio

ikompli Kuntatt

Għalik kollox

ĠIMGĦA

12.00pm

11.00am

10.30am

10.00am

9.30am

Lectio Divina / Milli Qrajt / ikompli Kuntatt

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

Solidarjetà ma' ħutna
ppersegwitati

Ħadd Kumpanija
(ikompli)

Ħadd Kumpanija

Mal-Melodija Maltija
(rpt)

Rużarju San Mikiel

Kireh u Bileh (rpt)

Quddiesa

Il-Miraklu ta' Radju
Marija (rpt)

(8.40am) Vanġelu Ħaj

(8.15am) Tifħir ta'
Sbieħ il-Jum

7.30: Jum il-Mulej

ĦADD

Ottubru - Diċembru 2022

7.00am

ĦIN

RADJU MARIJA
102.3FM/107.8FM

Skeda
Ħarifa
(Ottubru
2022Programmi
- Jannar 2023)

Skeda Programmi tal-Ħarifa 2022

6.30am

6.00am

5.30am

Rużarju San Mikiel

Magazine (rpt)

Rużarju San Ġużepp

Fanal għal riġlejja
(sensiela ta' taħditiet)

Rużarju tad-Duluri

Il-Vjaġġ ikompli (rpt)

Rużarju San Mikiel

Għajn ta' Ġid (rpt)

Għamlu dan b'tifkira
tiegħi (rpt)

Għalik kollox (rpt)

Il-Patrijiet tad-Deżert
(rpt)

Rużarju San Mikiel u
Novena

Rużarju San Mikiel

Beata Alessandrina
(rpt)

Rużarju tal-Erwieħ

Ara Ommok (rpt)

Il-Miraklu ta' Radju
Marija (rpt)

It-Teologu tad-Djalogu
(rpt)

Rużarju tal-Erwieħ u
Novena

Bieb li jagħti għassema (rpt)

Tifkiriet ta' Nostalġija
(rpt)

TNEJN

Jum il-Mulej (rpt)

Magazine (rpt)

Qari Skrittura

Tifħir u glorja

ppersegwitati

L-imgħallem hawn u
Vuċi Missjunarja (rpt)
qiegħed isejjaħlek (rpt)
Qari - Eħlisna min-nar talinfern (rpt)

Ejjew għandi.. U jien
inserraħkom (rpt)

Vuċi Missjunarja (rpt)

Rużarju San Mikiel u
Novena

Bħall-ġennien għaqli
(rpt)

L-Armonija fl-għanja
Nisranija (rpt)

ĦADD

Nibnu u ngħixu kultura
tal-Ħajja (rpt)

Klassiċi u Sagri

Vanġelu Ħaj

L-isfida tal-Imħabba

kollox

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

Rużarju tal-Erwieħ

Mimlija bit-Tama (rpt)

Ftit minn kollox (rpt)

Inbid Ġdid (rpt)

Fil-Klassi tad-Duttrina
(rpt)

4.30am

Il-Qrar ifejjaq l-imrar
(rpt)

Kurunella tal-Ħniena Divina

Storja ta' Ruħ (rpt)

Rużarju tad-Duluri u
Novena

Għal ħajja aħjar (Taħdita
minn Kuntatt)

Qari - Il-Katekiżmu talKnisja Kattolika (rpt)

SIBT

Mid-Direttur (rpt)

Għannu lil ismu (rpt)

ĠIMGĦA

Rużarju

Mixja ma' Ġesù (rpt)

Mixja ma' Ġesù

Vuċi Missjunarja

Fl-iskola ta' San Piju
(rpt)

4.00am

3.30am

Tifħir u glorja (rpt)

Solidarjetà ma' ħutna
ppersegwitati (rpt)

Għandi lilek, għandi
kollox (rpt)

L-Aħħar Qatra (rpt)

2.00am

Qari -Dun Gorg Preca
(rpt)

Rużarju tal-Erwieħ u
Novena

Rużarju San Ġużepp u
Novena

Rużarju San Mikiel u
Novena

1.30am

Idejh miftuħin beraħ (rpt)

Qari Skrittura (rpt)

Profili

ĦAMIS

It-Teologu tad-Djalogu
Fanal għal riġlejja
(sensiela ta' taħditiet) rpt
(rpt)

1.00am

3.00am

Beata Alessandrina (rpt)

Qari - Eħlisna min-nar
tal-infern

Mis-Swali tal-Kunċerti

In-Novena

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

Għajn ta' Ġid

Mis-Swali tal-Kunċerti Jien hu l-ħobz tal-Ħajja
(rpt)
(rpt)

ERBGĦA

Nixtarru kitbet San
Ġorġ Preca (rpt)

Il-Patrijiet tad-Deżert
(Mill-Arkivji)

Ara Ommok

12.00am

TLIETA

Confessio (rpt)

Inbid Ġdid

Mimlija bit-Tama

Kont marid u ġejtu
żżuruni (rpt)

11.30pm

11.00pm

10.00pm

9.30pm

9.00pm

8.00pm

7.40pm

Solidarjetà ma' ħutna
ppersegwitati (rpt)

Għasar

7.10pm
Aħbarijiet minn Radju Vatikan

Quddiesa

6.30pm

7.25pm

Anġelus u Rużarju

Lectio Divina / Milli Qrajt (rpt)

6.00pm

5.30pm

Programmi Ġodda fuq
Radju Marija
fl-iskeda tal-Ħarifa 2022

(Mit-Tnejn 3 ta’ Ottubru 2022 sal-Ħadd 1 ta’ Jannar 2023)
Mimlija bit-Tama –

produzzjoni u preżentazzjoni ta’
Patri William Bartolo OFM Conv.
ll-Kwadru tal-Madonna tas-Saħħa huwa kwadru
għażiż u devozzjonali li jinsab fil-Knisja ta’ San
Franġisk ir-Rabat Malta. Dan il-Kwadru, ingħata
t-titlu żmien ilu mill-istess morda li kienu jżuruh.
Fl-4 ta’ April 1948 dan il-Kwadru għażiż ġie inkurunat
b’mod mill-aktar Solenni fuq il-Fosos tal-Furjana
mid-delegat tal-Papa, l-Arċisqof ta’ Malta Mons
Mikiel Gonzi. ls-sena d-dieħla din il-ġrajja tagħlaq
75 sena u għalhekk b’din is-sensiela ta’ programmi
se nisimgħu u nitgħallmu minn kull aspett fuq din
il-ġrajja tal-inkurunazzjoni tal-Kwadru għażiż talMaddonna tas-Saħħa.
(Jixxandar kull nhar ta’ Tlieta fit-08.00pm
b’repetizzjoni kull nhar ta’ Ħamis fil-05.30am)

Il-Vjaġġ Ikompli –

produzzjoni u preżentazzjoni ta’
Joe Farrugia.
Fl-okkażjoni tas-sittin anniversarju millbidu tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II,
inawgurat mill-Papa Ġwanni XXIII fil-11 ta’
Ottubru 1962, Radju Marija ser jippreżenta
s-sensiela ta’ programmi, Il-Vjaġġ ikompli.
Matulha, Joe Farrugia, flimkien malmistiedna esperti tiegħu ser jeżaminaw
is-sittax-il dokument li tawna l-Isqfijiet
Konċiljari, u jiflu jekk dawn għadhomx
relevanti għal żmienna, jekk it-triq li
wriena l-Konċilju dakinhar għadniex mexjin
fuqha u jistaqsi: Il-vjaġġ għadu jkompli?
(Jixxandar kull nhar ta’ Tlieta fit-04.00pm
b’repetizzjoni kull nhar ta’ Ġimgħa fil05.30am)
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Mixja ma’ Ġesù -

produzzjoni u mistieden residenti
Joe Farrugia u preżentazzjoni minn Glen Mercieca.
Wara l-mument memorabbli tal-laqgħa malImgħallem, li konna esperjenzajna flimkien fissensiliet, Selfie ma’ Ġesù, issa jeħtieġ li flimkien
nagħmlu l-pass li jmiss. Mixja ma’ Ġesù, sensiela
ġdida ta’ Radju Marija li matulha mhux biss
niltaqgħu mal-Mulej, imma wkoll nidħlu għallimpenn li nimxu triqtna miegħu.
(Jixxandar kull nhar ta’ Ġimgħa fit-09.00pm
b’repetizzjoni kull nhar t’Erbgħa fl-04.30am)

Storja ta’ Ruħ –

produzzjoni ta’ Patri Juan Debono
b’qari mill-mibkija Carmen Azzopardi.
F’din is-sensiela ser nibdew naqraw u
nikkummentaw il-kapulavur tal-ispritwalità
‘Storja Ta’ Ruħ’ miktub minn Santa Tereża talBambin Ġesù, soru tal-klawsura tal-Monasteru
ta’ Lisieux, Franza bejn l-1873 u l-1897. Dan
il-ktieb li l-Papa Franġisku iġorr dejjem miegħu
jispira lil dan il-Papa bħalma ispira wkoll lillpredeċessuri tiegħu. Fi Storja ta’ Ruħ, Tereża
mhux biss titkellem fuq il-ħajja tagħha imma
wkoll fuq id-duttrina tat-tfulija spiritwali u
dwar il-prova tal-fidi li għaddiet minnha hi.
(Jixxandar kull nhar t’Erbgħa fis-02.00pm
b’repetizzjoni kull nhar ta’ Ġimgħa
fis-02.00am)

Idejh Miftuħin Beraħ –
qari minn Lino Valletta.

F’din is-sensiela ta’ qari ser nisimgħu ilbijografija tal-Monsinjur Isidoro Formosa
fundatur tas-sorijiet Ursolini Maltin. Din
ġiet miktuba mill-mibki l-Eċċellenza
Tiegħu Monsinjur Nikol Cauchi, li kien
Isqof t’Għawdex.
(Jixxandar kull nhar ta’ Tlieta fis02.10pm b’repetizzjoni kull nhar ta’
Ħamis fis-01.00am)
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Beata Alessandrina Marija da Costa –

produzzjoni mill-Appostolat tal-Ħniena Divina flimkien
ma’ Patri Sandro Camilleri SDB u qari minn Rita Mifsud.
F’din is-sensiela ta’ programmi sejrin niskopru aktar fuq
il-Ħajja Mistika ta’ din il-Qaddisa li kienet miraklu ħaj talEwkaristija. Din il-Beata kienet magħżula minn Kristu biex
tbati bi tpattija għad-dnubiet tal-umanità. Hija kellha
tibqa’ tgħix f’qiegħ ta’ sodda għal ħajjitha kollha mindu
kellha għoxrin sena meta korriet filwaqt li kienet qiegħda
tipprova taħrab minn attakk ta’ raġel. Għall-aħħar tlettaxil sena b’mod mirakoluż hija għexet bl-Ewkaristija biss.
B’mod mistiku hija kienet soffriet il-Passjoni ta’ Kristu
u t-tbatijiet tagħha għenu biex qsaret it-Tieni Gwerra
Dinjija.
(Jixxandar kull nhar ta’ Sibt fit-03.30pm b’repetizzjoni
kull nhar ta’ Ħadd fis-06.00am u nhar ta’ Ħamis
fid-09.30pm)

Bħal Ġennien Għaqli –

produzzjoni u preżentazzjoni ta’
Joe Fenech
Hekk kif ġennien għaqli, arah bla waqfien
idur jieħu ħsieb il-mixtliet, issa jħawwel
u jiżra’, issa jnaqqi, issa jsaqqi u jikkura
x-xtieli – hekk in-nisrani għaqli għandu
jikkura b’għożża kbira, l-ġnejna tal-fidi
tiegħu. F’din is-sensiela, Joe Fenech,
bħal ġennien għaqli, jittratta f’kull
puntata tema partikulari ta’ ġid għal
kulmin għandu għal qalbu l-progress taddon tal-fidi. Din għandha tkun l-akbar
preokkupazzjoni ta’ kull nisrani.
(Jixxandar kull nhar ta’ Ħamis fit05.00pm b’repetizzjoni kull nhar ta’
Ħadd fil-01.00am)

Agħmlu Dan b’Tifkira Tiegħi –
produzzjoni u preżentazzjoni ta’
Dun Osmar Baldacchino

F’din is-sensiela ta’ programmi Dun Osmar
Baldacchino ser jinżel fil-fond ta’ x’inhi

l-Quddiesa permezz ta’ riflessjoni teoloġika li
matulha ser jidħol fid-dettal taċ-ċelebrazzjoni
Ewkaristika.
(Jixxandar kull nhar ta’ Ġimgħa fil-05.00pm
b’repetizzjoni kull nhar ta’ Sibt fl-04.30am)
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Voluntier ta’
Radju Marija,
Charles Chetcuti u
s-sinjura tiegħu jiltaqgħu
b’mod informali
mal-Eminenza Tiegħu,
il- Kardinal Mario Grech
ġewwa s-Santwarju
Ta’ Pinu wara li sar
tqassim ta’ fuljetti ta’
Radju Marija minn dawn
il-voluntiera fil-Gżira ta’
Għawdex.

Patri Dionisju Mintoff direttur tal-Laboratorju Tal-Paċi Ħal
Far jagħmel żjara f’Radju Marija f’Awwissu 2022 fejn ġie
intervistat minn Dun Antoine Borg Direttur.
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Servizzioffruti
offruti minn
minn Radju
Servizzi
RadjuMarija
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 jkunu 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
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