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FL-OKKAŻJONI TAL-20 SENA TA’ RADJU RTK 

 

Huwa ta’ pjaċir għalija li fl-20 sena mit-twaqqif tal-RTK, l-istazzjon għamel dan l-iżvilupp 

sinifikattiv. Dan juri illi l-Knisja, permezz tal-istazzjon tagħha, laqgħet l-isfida tal-era tan-

new media u hi wkoll qed tippreżenta ruħha bħala waħda mill-protagonisti f’din l-għalqa 

hekk wiesgħa. B’hekk hija tista’ tkompli ssemma’ leħinha u kif inhu d-dmir tagħha, 

twassal il-valuri tal-Vanġelu.  

F’soċjetà pluralista, fejn kulħadd iħoss li għandu jsemma’ leħnu biex iwassal il-messaġġ 

tiegħu, il-Knisja tħossha fid-dmir li hi wkoll twassal il-messaġġ tagħha għax konvinta li 

dan il-messaġġ huwa ta’ ġid kbir għall-bnedmin kollha. Għalhekk, huwa ta’ sodisfazzjon 

għalija li dan in-news portal ġdid li qed ninawguraw illum, għandu fiċ-ċentru tiegħu lill-

bniedem b’aċċenn fuq stejjer umani li joħolqu għarfien dwar dak li jkun għaddej minnu.   

Fid-dinja tal-aħbarijiet kulħadd jipprova jasal għall-verità. Minħabba illi kulħadd għandu l-

perspettiva tiegħu, biex ma ngħidux l-interessi tiegħu, din il-verità mhux dejjem toħroġ 

ċara. Meta jiġri dan, ma nkunux qed nagħtu s-servizz li jixraq u li jistenna min ikun ħerqan 

biex jisma’ l-aħbarijiet. L-istazzjon tal-Knisja jimpenja ruħu biex l-aħbar iwassalha kemm 

jista’ jkun b’mod oġġettiv u mingħajr opinjoni parzjali. Nistieden lil kull min għandu għal 

qalbu l-verità biex jidħol għal dan ix-xogħol bl-istess impenn.  

Huwa fl-interess tagħha li l-Knisja tkun qalb in-nies biex tisma’ u taqsam il-ferħ u l-

weġgħat tagħhom. Is-social media qed toffrilna l-opportunità li nagħmlu dan bl-aktar mod 

adegwat għaliex din it-teknoloġija tagħmilha possibbli li nkunu interattivi, fejn l-individwu 

ma jkunx biss l-oġġett tal-aħbar imma wkoll is-suġġett. Huwa jista’ jsemma’ leħnu u 

jesprimi l-ideat tiegħu.   

Il-Knisja għandha għal qalba l-ġid tal-bnedmin kollha. Aħna nixtiequ naslu għand kull 

individwu u niftħu djalogu personali miegħu. Nixtiequ nsiru nafu l-ħtiġijiet tal-individwi 

partikolari biex inkunu nistgħu ngħinuhom. Is-social media ma baqgħetx dak il-mezz li 

jolqot il-massa biss, imma bih wieħed jista’ jasal għand l-individwu. Għalhekk fl-RTK 

inħasset il-ħtieġa li jinvestu f’dan il-mezz permezz ta’ Newsbook. 
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Kien ta’ pjaċir għalija li ftit tal-ġimgħat ilu kelli opportunità nbierek in-newsroom tal-RTK li 

ġiet attrezzata biex dan is-sit elettroniku jkun jista’ jopera. Kelli l-ħin li noqgħod bilqiegħda 

u nitkellem mal-ġurnalisti. Apprezzajt ħafna l-klima ta’ komunità li teżisti bejniethom. 

Hemm entużjażmu kbir biex din l-inizjattiva tirnexxi u fil-fatt kulħadd qed jagħmel l-isforz 

tiegħu. Nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzjahom.  

Nirringrazzja wkoll lill-bord tad-diretturi tal-RTK illi ħadem biex jiżviluppa dan il-proġett li 

llum qed naraw li sar realtà. Insellem ukoll liċ-chairman u d-diretturi li taw kontribut fl-

istazzjon RTK sa mill-bidu tiegħu. 
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