
  



AĦTAF U ILQA’   
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Aħtaf l-okkażjoni!”. Espressjoni li tintuża l-aktar meta tiġi  
xi okkażjoni jew offerta ta’ darba biss u li tista’ tagħmel  
differenza għal ħajtek kollha. Però jistgħu jkunu wkoll  

okkażjonijiet ta’ spiss li jiġu f’ħajjitna u li għalkemm  
mhux se jagħmlu differenza enormi f’ħajjitna xorta  
jagħmluha aħjar. 

Dan jgħodd kemm għal dak li hu tad-dinja imma wkoll  

għal dak li hu tal-Ġenna. 

Radju Marija, permezz ta’ gruppi u għaqdiet li jagħżluh  
biex isemmgħu leħinhom, spiss jagħmlilna stediniet li  
xi wħud jilqgħu bil-qalb tant li jaraw differenza kbira  

fil-ħajja tagħhom. Oħrajn jistgħu jisimgħu xi silta minn  
ktieb spiritwali, jew minn ħajja ta’ xi qaddis jew xi  
esperjenza waqt xi programm jew xi mument ta’ talb.  
Jista’ jkun li dan ma jagħmlilhomx xi differenza kbira  

iżda xorta waħda jagħmlilhom ħajjithom aħjar. 

Radju Marija jagħmel ukoll stediniet ta’ kull xahar bħal ngħidu aħna,  

stedina għall-quddiesa u sawma ħobż u ilma fl-ewwel Ġimgħa tax-xahar  

u jien bħala saċerdot naf kemm din għamlet differenza fil-ħajja ta’  
bosta. Ma ninsewx ukoll il-quddiesa, adorazzjoni u qrara tal-ewwel Sibt  

tax-xahar għall-imsejkna midinbin f’isem il-Qalb Immakulata ta’ Marija  
li kienet ukoll okkażjoni qawwija ta’ tiġdid fir-ruħ għal bosta li laqgħu  
din l-istedina. 

Dan huwa dak li joffri Radju Marija! Aħtaf u ilqa’ din l-okkażjoni li  
twassal għal post tajjeb ma’ Kristu. Titlifhiex! 

Tiegħek f’Ġesù u Marija 

Fr Antoine Borg  
Direttur Radju Marija Malta 
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Il-Kalendarju ta’ 2023 reġa’ jinsab għall-bejgħ  
mingħand Radju Marija, ir-Rabat. Jinbiegħ għall- 
prezz 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 : Telefon: 3 

Kalendarj u 
  

Radju Marija bi pjaċir  
jinforma lis-semmiegħa  

illi għandu Ko-ordinattriċi  
ġdida, Marvin Mansueto  

li ħadet din il-kariga  

mill-1 ta’ Diċembru 2022  
u li ser tieħu ħsieb  

l-operattiv kollu tar- Radju.  

Nawgurawlha minn qalbna  

l-ħidma t-tajba filwaqt li 

nixtiequlha kull suċċess  
f’dan l-irwol importanti. 

Ms Marvin Mansueto 

K 

o-ordinattriċi  
Amministrattiv ġdida 

Għas-servizz tiegħek 



 
 
 

 
Il-ktieb  tant mistenni, 
Konsagrazzjoni 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 it-
tradizzjoni twila ta’ devozzjoni lil 
San Ġużepp u jistedinna 
nikkonsagraw lilna nfusna lilu, 
qaddis xempju ta’ safa’ u ta’ virtu’. 
Tista’ żżur il-book shop ta’ Radju 
Marija u tikseb dan il-ktieb 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 Librerija Preca, Triq San Ġorġ Preca, il-Marsa, mill-Catholic Book Centre, Misraħ 
de Paul, Raħal Ġdid, kif ukoll mingħand Papel Stationer, Triq is-Salvatur, il-Qrendi. Dan 
huwa rigal mhux biss mill-awtur innifsu, iżda  mingħand il-Mulej Alla, sabiex jgħinna naqdfu 
fil-kriżi li għaddejjin minnha u sabiex jurina t-triq għall-ġenna.   
 

 

 

Il-Konsagrazzjoni lil San Ġużepp 
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  L-inawgurazzjoni tal-istatwa tal-Madonna tal-Adorazzjoni 
Okkażjoni marbuta mal-Maratona t’Ottubru, kienet l-inawgurazzjoni tal-istatwa tal-

adorazzjoni. Marija bl-isfera b’Ġesu’ sagramentat, li kienet maħduma mill-artist lokali, 

Indri’ Attard. Matul il-jiem tal-Maratona kienet esposta fil-Kappella ta’ Radju Marija fejn 
fiha attendew semmiegħa sabiex isir talb kontinwu tul il-kampanja ta’ ġbir ta’ fondi. 
Grazzi mill-qalb lil dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom b’donazzjoni sabiex din 

saret għall-Radju Marija.  

Maratona 19 sa 21 ta’ Ottubru 2022 

Għaddiet skeda oħra li fiha l-ħaddiema u l-volontiera, dawk li jagħtu kontribut  
siewi fl-uffiċċju amministrattiv u dawk tar-reception desk ta’ Radju Marija  
kienu mpenjati iktar mis-soltu, l-iktar fil-Maratona li saret mid-19 sal-21  
ta’ Ottubru 2022. Dan l-appuntament annwali għall-Radju Marija, isir bil- 

għan li, bil-fondi li jinġabru Radju Marija jkun jista’ jkompli jxandar il-kelma  
ta’ Alla. Il-jiem tal-Maratona għar-receptionists u voluntiera oħra tar-Radju  
jkunu impenjattivi ħafna minħabba r-rispons qawwi li dejjem ikun hemm mis- 

semmiegħa. L-ammont ta’ receptionists jiżdied f’dawn il-jiem sabiex jilqgħu  
l-għotjiet li jkunu deħlin kemm direttament fir-reception, kif ukoll permezz  
tat-telefonati. Minkejja ż-żieda fix-xogħol, it-tim tar-reception ikun qed  
jistenna bil-ħerqa dawn il-jiem, kemm għax jiltaqa’ flimkien iktar ta’ spiss u  
f’qasir żmien, kif ukoll għax kollha jagħmlu ħilithom sabiex jintlaħaq l-għan  
aħħari ta’ ġabra ta’ somma sabiħa. Għal darb’oħra reġa’ kellna sodisfazzjon  
kbir f’din il-Maratona minħabba li, bl-għajnuna t’Alla u Ommna Marija, nġabret  
somma sabiħa ħafna ta’: 

€60,286.93 
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                             Produzzjoni u Preżentazzjoni ta’ Marika Zammit 

                                                                      Din is-sensiela ta’ programmi tlaqqagħna  
mal-mistika medjevali Ingliża Ġuljana ta’ 
Norwich. Hija venerata fil-knejjes Luterani u 
Anglikani u meqjuma anke fil-Knisja 
Kattolika. F’mument ta’ tbatija meta kienet 
tinsab f’xifer il-mewt, hija rat sittax-il 
viżjoni mingħand il-Mulej, li kitbet dwarhom 
fil-ktieb Rivelazzjonijiet tal-Imħabba Divina.                           
Għexet bħala rekluża f’ċella maġenb il-
knisja ddedikata lil San Ġiljan Isqof ta’ Le 
Mans li minnu ħadet isimha. Għaddiet 
ħajjitha fil-kontemplazzjoni u kienet 
imfittxija bħala gwida spiritwali. It-teoloġija 
tagħha nfirxet tant, li nkitbu  
studji sħaħ dwarha u tibqa’ msemmija għall-
messaġġ li rċeviet mingħand il-Mulej uli 
kollox għad ikun sew! 

(jixxandar kull nhar ta’ Ħamis fit-03.30pm 

b’repetizzjoni kull nhar ta’ Ħadd fis- 
06.00am) 
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Programmi Ġodda fuq Radju Marija  

fl-iskeda tax-Xitwa 2023 

( Mit-Tnejn 2 ta’ Jannar sal-Ħadd 2 ta’ April  2023) 

Marija Tereża Nuzzo -  
Mill-Ħajja u l-Ħidmiet Tagħha –  
Produzzjoni u Preżentazzjoni  
ta’ Sr Mary Anne Sultana DSH 

Fl-okkażjoni tal-mitt sena mill-mewt tal-Qaddejja  
t’Alla, Madre Marija Tereża Nuzzo, Fundatriċi  
tas-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesù (1923-2023)  
insiru nafu aktar dwar ħajjitha u ħidmietha mill- 
ktieb tal-awtur tal-ħajja tagħha, il-mibki Patri  
Alexander Bonnici OFM Conv. Fir-riċerka tiegħu hu  
jippreżenta lil Madre Marija Tereża Nuzzo bħala  
dik il-mara qawwija, li żejnet ħajjitha biċ-ċaħda  
u b’qalb kollha mħabba għal Kristu ħadet ħsieb  
tal-formazzjoni kemm tat-tfal u l-kbar u mexxiet  
lis-sorijiet bil- għaqal u l-ġustizzja. 

( Jixxandar kull nhar ta’ Sibt fit-03.30pm  
b’repetizzjoni kull nhar ta’ Ħamis fis- 01.00am) 

Ġuljana ta’ Norwich 
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Dawl Franġiskan – 
Produzzjoni u Preżentazzjoni ta’  
Patri Philip Cutajar OFM Cap 

Programm li jwasslilkom l-kontenut kollu ta’ din ir-rivista ppubblikata  
kull xahar mill-Franġiskani Kapuċċini f’Malta, maqsum fuq erba’ ġimgħat.  
Materjal varjat li żgur fih ser issib xi kitbiet li jolqtuk. 

( Jixxandar kull nhar ta’ Tnejn fil-05.00pm b’repetizzjoni kull nhar ta’  
Ġimgħa fit- 03.30am) 

Mill-Pinna u l-Ħsieb Ta’ Frank Duff –  
Produzzjoni u Preżentazzjoni ta’ Joe Micallef 

F’din is-sensiela ser nisimgħu xi siltiet mill-kitba  
ta’ dan il-Qaddej t’Alla li huwa wkoll il-Fundatur  
tal-Għaqda tal-Lajċi - Il-Leġjun ta’ Marija. Apparti  
li se nisimgħu l-ħsibijiet profondi tiegħu dwar  
Ommna Marija, is-Santissima Trinità, diversi  
Virtujiet, kif ukoll suġġetti oħra spiritwali - li ġew  
maqluba għall-Malti u addattati għall-programm.  
F’din is-sensiela, il-preżentatur ser jistieden  
membru tal-Leġjun ta’ Marija differenti,  
ħalli flimkien jgħarblu u jiddiskutu l-kitba li tkun  
għadha kif inqrat. Frank Duff antiċipa l-appostolat  
tal-lajċi, ferm qabel il-Konċilju Vatikan II, għax  
fl-1921 waqqaf din l-għaqda msemmija tal- 
appostolat. Il-kitba tiegħu hija minjiera ta’ għerf u  
spiritwalità li tgħinna fil-mixja tagħna wara Sidna  
Ġesù permezz ta’ Ommna Marija.” 

( jixxandar kull nhar ta’ Tlieta fis-02.10pm  
b’repetizzjoni kull nhar ta’ Sibt fis-02.00am) 
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Qari - Nitkellmu ma’ Ħutna s-Saċerdoti - 
Qari minn Jacqueline Pace 

Ir-Ruħ tiegħi hija f’dawn il-paġni, aktar minn f’xi kitba oħra tiegħi”. Hekk  
iddeskriva d- djarju tiegħu l-Qaddis Papa Ġwanni XXIII innifsu. Din is-sensiela  
tiġbor l-ispiritwalità li turi li wara dik it-tbissima u t-tjubija hemm raġel li  
jżomm dan is-sigriet: TALB u AZZJONI QADDISA minn meta kellu 14-il sena  
sal-1963 ftit xhur qabel mewtu; kważi 70 sena ta’ kif wieġeb għas-sejħa  
l-Papa t-Twajjeb.  

 (jixxandar kull nhar ta’ Ġimgħa fil-05.00pm b’repetizzjoni kull nhar ta’  
Tnejn fis- 01.00am u l-Ħamis fid-09.30pm) 

Bit-Tarka tal-Fidi – 
Produzzjoni u Preżentazzjoni ta’ Joe Fenech 

Quddiem soċjetà li ma tgħinniex biex ngħixu l-Fidi tagħna u li  
tippreżentalna tant sfidi, neħtieġu li nkunu armati bit-Tarka tal-Fidi kif  
jgħallimna San Pawl. Illum il-ġurnata n-nisrani jeħtieġ li jkun  
jaf sew il-Fidi tiegħu, inkella jispiċċa mirbuħ mill- ħażen ta’ madwaru. 

( jixxandar kull nhar ta’ Ħamis fil-05.00pm b’repetizzjoni kull nhar ta’  
Ħadd fis- 01.00am) 



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 JIĠU KKANĊELLATI. 

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                        

5091 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 KKANĊELLATI. 

Minn qalbna nirringrazzjawkom tal-appoġġ kontinwu tagħkom..  

Jalla l-Mulej u Ommna Marija jbierku lilkom u l-familji tagħkom 

għal mitt darba aktar. 

. 
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Servizzi offruti minn Radju Marija 
 
Avviżi ta’ mwiet u tifkiriet ta’ 
anniversarji fuq Radju Marija 

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

Għal aktar informazzjoni wieħed għandu 
jċempel fil-ħinijiet tal-uffiċċju 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. 

 

 

Avviżi komunitarji mxandra kuljum 

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. 

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. 
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