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WAQT IT-TNEDIJA TA’ NEWSBOOK.COM.MT 

FL-OKKAŻJONI TAL-20 SENA TA’ RADJU RTK 

 

Qegħdin niċċelebraw l-20 sena mill-ftuħ tal-RTK. Eżattament fl-14 ta’ Marzu tal-1992, billi 

nniedu żvilupp importanti fl-istazzjon, żvilupp li jirrifletti t-teknoloġija kontemporanja biex 

ikun jista’ jaqdi bl-aqwa mod possibbli l-missjoni tiegħu.  

L-RTK hu stazzjon tal-Knisja, imma mhux għall-Knisja. L-RTK huwa għall-bniedem. Hu 

tal-Knisja, għax kienet hi li investit fih biex jitwieled u baqgħet tinvesti fih biex jikber u 

jagħlaq 20 sena, u reġgħet investiet fih biex jagħmel dan l-aħħar żvilupp importanti fil-

kamra tal-aħbarijiet. Imma l-RTK tul dawn l-aħħar 20 sena żamm il-karatteristika ta’ 

stazzjon ġeneralist, u qatt ma fittex l-interess tal-knisja bħala istituzzjoni, imma l-interess 

li għandha l-Knisja li taħdem għall-ġid tal-bniedem.  

Kieku fittex l-interess tal-Knisja bħala istituzzjoni ma kienx ikun differenti minn stazzjon 

politiku. Imma l-RTK wera tul dawn l-aħħar 20 sena li kien tassew ir-radju ta’ kulħadd, 

jiġifieri ta’ dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-ġid tal-bniedem. Dan jagħmlu radju 

b’differenza.  

L-RTK twaqqaf bil-għan li jixħet dawl Nisrani fuq il-ġrajja, għax nemmnu li l-valuri tal-

Vanġelu huma ta’ siwi kbir għall-promozzjoni umana. U l-kelmiet ‘jixħet dawl’ huma 

perfetti għax qatt ma fittex li jimponi dak li fih jemmen, imma li jipproponi billi jiftaħ djalogu 

ma’ kulħadd u jservi ta’ pjattaforma għal kull min irid iwassal leħnu, dejjem bil-għan li 

jagħmel il-ġid lill-bniedem.  

Fil-limitazzjonijiet tat-teknoloġija li joffrilek radju, dejjem fittex li jkun interattiv. Bl-aħħar 

żviluppi li saru, permezz tas-social media din l-interattività tista’ ssir ferm aħjar, u d-

djalogu jista’ jinżamm bl-aħjar mod possibbli.  

Jien ma kontx hemm meta twaqqaf ir-radju, imma issa kelli x-xorti nkun preżenti għall-

aħħar żviluppi tiegħu, meta ġejna biex noħolqu Newsbook. Wieħed jista’ jifhem li ma 

tistax tagħmel xi ħaġa bħal din mingħajr ma taffronta sfidi, diffikultajiet u ostakli. Imma bil-

kuraġġ u d-determinazzjoni ta’ dawk li ħadmu biex din il-ħolma ssir realtà wasalna fejn 

xtaqna wara sentejn sħaħ ta’ xogħol. Ma nistax ma nurix l-apprezzament tiegħi għal dawk  
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kollha li taw sehemhom fl-iżvilupp ta’ dan il-proġett. Ibda minn min emmen fih u 

appoġġjah, u spiċċa f’min xammar il-kmiem u ħareġ għonqu għax-xogħol. Mingħajr ma 

nsemmi ismijiet nixtieq nuri li napprezza kull sforz li sar, li qed isir u li għad irid isir. 

Nirringrazzja lill-Arċisqof Pawlu Cremona u lill-Isqof Mario Grech għall-appoġġ tagħhom.  

Bl-istess mod nimmaġina li sar fit-twaqqif tal-RTK u tul dawn l-għoxrin sena ta’ ħajja. Li 

ma kinux il-kuraġġ u d-determinazzjoni ta’ dawk li ħadmu bis-sħiħ biex jitwieled u ta’ 

dawk li baqgħu jaħdmu biex isostnuh, ma konniex naslu fejn wasalna llum. Issa li sirt naf 

aktar mill-qrib lil kull min jaħdem fl-istazzjon (u xi wħud minnkom ilkom hemm sa mill-bidu 

tiegħu) nista’ ngħid li x-xogħol isir b’ġenerożità kbira. Napprezza kull sforz li sar u li għad 

irid isir, u nirringrazzja minn qalbi lil kulħadd. Nirringrazzja lill-Arċisqof Ġuzeppi Mercieca 

u lill-Isqof Nikol Cauchi li taw bidu għall-RTK.  

Kull min jaħdem fl-RTK, il-ħaddiema tal-post u l-kollaboraturi kollha tagħna, jafu li l-iskop 

tagħna mhuwiex kummerċjali, lanqas konfessjonali, imma uman. Aħna naħdmu għax 

nemmnu fil-bniedem u rridu nikkontribwixxu għall-ġid tiegħu. Jekk dan ix-xogħol nobbli 

nagħmluh f’isem Sidna Ġesù Kristu, bl-istess imħabba u ġenerożità tiegħu, allura ix-

xogħol tagħna fl-istazzjon isir karità. Jiena naf li ħafna jaħdmu fl-RTK b’dan l-ispritu. U 

Alla jberikhom, kif bierek dan l-istazzjon tul dawn l-aħħar 20 sena.  

Nawgura li dan l-istazzjon li hu qalb in-nies u għall-qalb ħafna nies, jibqa’ jaqdi l-missjoni 

tiegħu, ukoll b’dawn l-aħħar żviluppi li saru fih, bil-għajnuna ta’ Alla.   
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