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il-paċi
magħkom
L-Imħabba Vera
Luther Younger minn Rochester, New
York, għandu 99 sena, u għadu jieħu
bis-serjetà l-wegħdiet taż-żwieġ li huwa
għamel. Ilu miżżewweġ lil Waverlee
għal 55 sena u qatt ma ħallieha
waħedha. Illum martu hija paralizzata
u rikoverata fi sptar mhux daqshekk
qrib ta’ fejn joqgħod Luther. Imma dan
jagħmel sforz u jmur jaraha kuljum.
Younger ikun fuq ix-xwiek sakemm
jasal l-isptar għax kif stqarr hu stess:
“Jien għandi mara x’nieħu ħsieb u
nkun irrid naraha malajr kemm jista’
jkun.” Imur iżurha u joqgħod ħdejha
sempliċiment għax għandu mħabba
kbira lejha u hu jemmen li martu
tiggwidah u tinkuraġġih ’il quddiem,
minkejja d-diffikultajiet tagħha.

Younger li darba mexa ma’ wieħed
ġurnalist it-triq kollha sal-isptar, stqarr li
fit-triq hu joqgħod jaħseb fuq iż-żwieġ
tagħhom u fuq il-maħbuba mara tiegħu,
Waverlee. Lill-ġurnalist, Luther Younger, li
għadu fit ħafna, qallu: “Ma rrid nitkellem
fuq xejn aktar ħlief fuq il-mara.”

IL-LISTA TA’ PAPA FRANĠISKU

Sinjur Alla agħtini l-grazzja li:
· Ma ngħidx fuq in-nies
· Ma naħlix ikel
· Inkun disponibbli
għall-oħrajn
· Nagħmel xirjiet ‘umli’
· Niltaqa’ mal-fqar
qrib tiegħi

· Nieqaf niġġudika lill-oħrajn
· Inħobb lil min ma
jaqbilx miegħi
· Nikkommeti ruħi
f’vokazzjoni, bħaż-żwieġ
· Indarri lili nnifsi
nsejjaħlek Mulej
· Inkun ferħan

Dan huwa fatt li jagħmlilna kuraġġ
u jimliena bit-tama biex nibqgħu
naħdmu u nagħmlu s-sagrifiċċji
neċessarji għal żwiġijiet dejjiema, għal
żwiġijiet mibnija fuq l-imħabba vera
li qatt ma tfittex lilha nnifisha imma
tfittex biss li tingħata għall-oħrajn.

EDITORJAL

IL-ĦAJJA
ETERNA

Meta darba San Ġwann Bosco mar
Pariġi, kien hemm persuna magħrufa
ħafna li ma kienet temmen b’xejn.
Dan kien Victor Hugo. Fettillu,
b’danakollu, imur jitlob parir lil
San Ġwann Bosco. Donnu li ħareġ
sodisfatt għax, fl-Assemblea ta’ Franza,
stqarr pubblikament li sar jemmen
fil-ħajja eterna; anzi qal li l-ħajja ta’
dejjem hi ħajja ferm aħjar minn din
ta’ issa fid-dinja.
Kemm hu iblah min, mhux biss ma
jemminx fil-ħajja eterna, imma wkoll
li ma jħallix din il-ħajja li għadha
ġejja tinfluwenzalu l-ħajja ta’ issa.
Aħna rridu ngħixu l-ħajja ta’ issa
mill-perspettiva tal-eternità. Ħafna
jiżbaljaw għax ma jirriflettux. San
Ġorġ Preca jgħid li kieku ma kienx
hemm ħajja oħra, kieku Ġesù kien
ikun l-akbar miġnun li jagħmel dak li
għamel biex isalvana. Kien jgħallem
ukoll li dak li mhux etern, mhu xejn.

Għin Ruħek biex Alla Jgħinek
Ġo villaġġ kien hemm waħda
mara anzjana li kienet tgħix ħdejn
xmara. Darba waħda din ix-xmara
faret u l-ilma beda riesaq lejn iddar tagħha. L-ilma baqa’ jogħla u
laħaq il-livell tat-tieqa ta’ darha. Ta’
mara twajba li kienet, bdiet titlob
lil Alla biex jeħlisha mill-għarqa.
Ftit tal-ħin wara, għadda raġel fuq
dgħajsa u insista mal-anzjana biex
titla’ miegħu biex issalva. Imma
dik qaltlu: “Le, ma nitlax, għax Alla
se jsalvani HU.”
Intant l-ilma baqa’ tiela’ u hi
telgħet fis-sular ta’ fuq. Ħarġet
fit-tieqa u rat raġel ieħor għaddej
b’dgħajsa. Dan ukoll qalilha biex
issalva fuq id-dgħajsa tiegħu,

imma hi reġgħet wieġbet: “Le, ma
nitlax, għax se jsalvani Alla.”
L-ilma baqa’ tiela’ u l-anzjana telgħet
fuq il-bejt. Did-darba ġie ħelikopter
biex isalvaha, imma lanqas fuq dan
ma telgħet għax “Alla se jsalvani
HU.” Naturalment, l-anzjana għerqet.
Meta dehret quddiem San Pietru,
qaltlu li kellha lment. “Tlabt lil Alla
biex isalvani mill-għarqa u ma
salvanix”, qaltlu. Pietru weġibha: “Alla
bagħatlek żewġ dgħajjes u ħelikopter.
Minnek naqas li ma salvajtx. Imissek
għamilt il-parti tiegħek.”
Rakkont fittizju, imma li jseħħ il-ħin
kollu. Għin ruħek biex Alla jgħinek!

Meta Jintilef
Kull Sens ta’
Proporzjon

Meta naħsbu jew niġu biex nagħmlu
xi ħaġa, nistaqsu lilna nfusna: din
tiswieli għall-ħajja eterna ta’ wara
l-mewt li ser tiġi żgur?
verbum dei caro factum est
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F’Dubai, inħadem par żarbun
magħmul mid-deheb, b’takkuna
għolja mimlija djamanti, li hu
kkalkulat li jinbiegħ $17,000,000.
Mhux ta’ b’xejn li ssejjaħ ‘The
Passion Diamond Shoes’. Hu
kkunsidrat bħala l-aktar par żarbun
li jiswa fid-dinja.
Tistgħu timmaġinaw kemm nies
bil-ġuħ jistgħu jiġu mitmugħin
b’ċifra ta’ flus bħal dik? Hu

possibbli li jkun hawn min jixtri
u jilbes par żarbun bħal dan, bla
ma tmissu l-kuxjenza dwar il-faqar
fid-dinja? Huwa veru li kulħadd
għandu dritt jagħmel li jrid bi
flusu. Imma huwa veru wkoll
wieħed m’għandux iqis biss lilu
nnifsu. Irridu ngħidu li min jixtri
par żarbun ta’ $17,000,000, ikun
tilef kull sens ta’ proporzjon u jkun
qed jinsulta lil min hu fil-bżonn
imqar għal tazza ilma.

Giovanni Fragiacomo: Katekista ta’ 96 Sena!
Giovanni Fragiacomo qatta’ ħajtu
f’impenn ekkleżjali u ċivili fil-belt
tiegħu ta’ Monfalcone. Ħadem
fl-Azzjoni Kattolika l-għaqda talĦaddiema Taljani Kattoliċi, l-ACLI. Sallum għadu jgħallem lit-tfal adolexxenti
biex jippreparahom għas-sagrament
tal-Griżma tal-Isqof. Huwa jgħallem floratorju tal-parroċċa ta’ San Ġużepp, ftit
’il bogħod mit-tarzna ta’ Panzano. Birraġun, Giovanni, jew Nino, kif isibuh
in-nies, hu bniedem ferrieħi u seren.
Interessanti dak li qal Giovanni: “Jien
iddeċidejt li nagħti s-servizzi tiegħi lil
Alla u lill-Knisja meta, ta’ 20 sena, dħalt
membru tal-Azzjoni Kattolika.”

Kemm hu importanti li aktar Maltin
jissieħbu fl-għaqdiet kattoliċi li
għandna f’Malta. Kif qalilna Kristu
nnifsu, ix-xogħol fl-għalqa tal-Mulej
huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Dan
ma jgħoddx biss għas-saċerdoti u
r-reliġjużi rġiel u nisa, imma wkoll għallajċi impenjati bħalma huma l-Membri
tas-Soċjetà tal-Museum. Nitolbu biex
iktar żgħażagħ jingħaqdu mas-Soċjetà
biex jikbru spiritwalment u biex
jaħdmu fix-xogħol il-kbir tat-tagħlim u
l-formazzjoni nisranija tat-tfal, tażżgħażagħ u tal-adulti f’pajjiżna u lilhinn
minn Malta fil-postijiet tal-missjoni li
s-Soċjetà għandha.

Hija grazzja wkoll li diversi nies u
familji f’pajjiżna ma jixtiqux ikunu
biss ‘Insara tal-isem’ imma ‘Insara
impenjati’ li tassew jgħixu l-fidi
tagħhom bis-serjetà u eventwalment
jaqsmuha b’impenn stupend maloħrajn.

“Dan Hu l-Ġid Kollu li Jien Nixtieq”
Ftit ilu, ġie ordnat saċerdot Dun
Lamberto Ramos, ta’ 66 sena. Dan seħħ
f’Manila, il-Filippini. Fi tfulitu huwa
attenda s-seminarju minuri, u wara
daħal l-università, minn fejn iggradwa
fil-filosofija. Fl-1975 huwa żżewweġ lil
Vilma u kellhom tlitt itfal. It-tnejn kienu
reliġjużi ħafna. L-Ewkaristija u t-talb
kienu l-qalba ta’ ħajjithom, u kienu
jisimgħu l-quddies kuljum.

rnexxilux jagħti l-ġid li xtaq jagħtiha.
Imma hi wieġbet lil Lamberto:
“Ikkunsidra dan: issa sir qassis. Dan hu
l-ġid kollu li jien nixtieq.

Fl-2007 Vilma mardet bil-kanċer.
Lamberto kien jassistiha l-ħin kollu.
Mietet fl-2014. Qabel ma mietet
Vilma, Lamberto talabha skuża talli ma

F’Malta wkoll ftit tal-ġimgħat ilu smajna
b’aħbar simili. Nhar il-Ħadd, 12 ta’
Mejju l-Arċisqof ta’ Malta ordna lis-sur
Tony Pace flimkien ma’ tliet seminaristi

Għal sentejn, Lamberto baqa’ mħawwad
x’jagħmel. Imma waqt it-talb, Lamberto
ħass li Alla kien qed jitlob minnu li jsir
qassis. Daħal is-seminarju maġġuri u
wara snin ta’ studju, sar qassis.

oħra bħala djakni. B’differenza mit-tliet
żgħażagħ l-oħra, Tony Pace għandu 65
sena u ftit snin ilu tilef lil martu b’marda
terminali. Meta martu qaltlu biex meta
tmut hu jerġa’ jiżżewweġ, huwa stqarr
li x-xewqa tiegħu kienet li jsir saċerdot.
Dan il-ħsieb kompla jikber sakemm ftit
tas-snin ilu Tony beda l-mixja tiegħu
fis-seminarju. Tony Pace għandu tliet
ulied u wieħed minnhom qiegħed
ukoll fit-triq li jsir saċerdot mas-Soċjetà
Missjunarju ta’ San Pawl.
Kif iħobb jgħid il-Papa Franġisku, Alla
tagħna hu Alla tas-sorpriżi.
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LIBRERIJA TAS-SELF
TA’ KOTBA RELIĠJUŻI
għal kulħadd, minn studenti
tat-Teoloġija sal-mara tad-dar.
MIFTUĦA
Nhar ta’ Tlieta u Ħamis
u t-Tieni u r-Raba’ Sibt
mid-9.00 sal-11.30 a.m.
u kull nhar ta’ Erbgħa
mill-4.15 sas-6.15 p.m.
Tinkludi
l-Biblijoteka Ġwanni XXIII
Tel: 222 90 441
Issibuna wkoll fuq Facebook

Meta l-Poter Jitla’ għar-Ras
Il-President tal-Filippini Rodrigo
Duterte għajjar lil Alla ‘stupidu’ waqt
diskors li għamel fuq it-televiżjoni
fil-belt ta’ Davao. Dan ġab rabja kbira
fil-popolazzjoni Filippina li 90% tagħha

hi Nisranija, il-biċċa l-kbira Kattolika.
Duterte hu magħruf kemm jitkellem
goff, b’mod dispreġġjattiv u odjuż
mhux biss fil-konfront tal-avversarji
tiegħu, imma wkoll kontra l-Knisja
Kattolika. F’dan id-diskors ‘famuż’,
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Duterte irredikola d-dnub oriġinali u
l-istorja tal-waqgħa ta’ Adam u Eva.
Spiss hu attakka wkoll lill-Papa.
L-Isqof ta’ Davao kkundanna bil-qawwa
kollha d-diskors tal-President waqt
li ħeġġeġ lin-nies biex jitolbu għallkonverżjoni ta’ Duterte.
Kieku Duterte kellu rieda tajba u
tkellem ma’ xi biblisti, dawn kienu
jagħtuh tweġibiet u spjegazzjonijiet
xierqa. Imma li president jitkellem
hekk fil-pubbliku, hu skandaluż. Kemm
għandna bżonn nitolbu għall-mexxejja
fid-dinja tagħna li, numru mhux żgħir
minnhom, ma jimpurtahomx minn
Alla għax la għandhom fidi u lanqas
tagħlim. Dan in-nuqqas iħalli effetti
negattivi fuq il-poplu. Il-fidi u t-tagħlim
nisrani jagħmlu differenza kbira.

PERSEKUZZJONI MADE IN CHINA
Fis-suq insibu statwi reliġjużi,
dekorazzjonijiet tal-Milied, u kull xorta
ta’ oġġetti reliġjużi maħdumin fiċ-Ċina
Komunista. B’danakollu, il-persekuzzjoni talinsara fiċ-Ċina qiegħda dejjem tikber. Milli
jidher, lill-gvern komunista Ċiniż jogħġbuh
il-flus tal-insara imma xejn ma togħġbu
l-fidi tagħhom!
Fl-10 ta’ Settembru 2018, fiċ-Ċina nħarġu
regolamenti biex jiċċensuraw l-informazzjoni
reliġjuża u l-evanġelizzazzjoni. Il-komunisti
jridu li dak li l-knejjes iġibu fil-websites
tagħhom ikun “politikament aċċettabbli”.
Mhux qed jitħalla jidher materjal online li
jista’ jwassal ċittadini jikkonvertu. Dan ifisser
li t-12-il miljun kattoliku Ċiniż mhux biss ser
isibuha dejjem aktar diffiċli li jħarsu l-fidi
tagħhom, imma wkoll li jkunu strument
għall-konverżjonijiet ġodda għattwemmin kattoliku.

Fil-bidu tas-sena 2018, l-awtoritajiet
komunisti, kienu qalu li se jagħmlu
tibdil radikali fil-politika reliġjuża
tal-gvern komunista. Fil-fatt, barra dan
li semmejna, taħt skuża jew oħra, qed
jitneħħew is-slaleb, jingħalqu knejjes,
it-tfal jinżammu milli jiffrekwentaw
servizzi reliġjużi, jinħarqu l-kotba
tal-Bibbja, u saħansitra kien hemm
każi fejn l-insara ġew sfurzati jiffirmaw
dikjarazzjoni ta’ ċaħda tat-twemmin
nisrani tagħhom. Jidher ċar li l-gvern
komunista Ċiniż qed jibża’ minnumru dejjem jikber tal-insara, l-aktar
il-kattoliċi, u ma jridx li dan iseħħ.
Basta ffirma ftehim mal-Vatikan.
Immedjatament wara dan is-suppost
ftehim, ħraxet il-persekuzzjoni.
Nitolbu għal dan il-pajjiż kbir biex
idur lejn Alla.

“Inti tajba jew ħażina?”
Kien hemm soru li ltaqgħet ma’ Dun
Ġorġ Preca u staqsieha, “Inti tajba jew
ħażina?” Din weġbitu, “Jien ħażina.” Dun
Ġorġ qalilha, “Int għidtli ħażina biex
tidher umli.” Hi qaltlu, “Allura kif kelli

nwieġbek? Għax li kieku għidtlek
tajba kont tgħidli li qed niftaħar!”
Dun Ġorġ taha t-tweġiba eżatta.
“Darb’oħra għid hekk, ‘Bil-grazzja
ta’ Alla jien inkun tajba.”

KOMPETIZZJONI

Meta tieħdu sehem fil-kompetizzjoni tagħmlulna ħafna kuraġġ. Bħas-soltu, kienu ħafna li ħadu sehem fil-kompetizzjoni. Prosit lil dawk
kollha li ħadu sehem u b’mod speċjali lir-rebbieħ (F. Galea) li diġà rċeviet mingħandna bil-posta.Il-kompetizzjoni ta’ din id-darba hi:

MINN FEJN HU MEĦUD DAN IL-KLIEM: “ANZI QAL LI L-ĦAJJA TA’ DEJJEM HI ĦAJJA FERM AĦJAR MINN
DIN TA’ ISSA FID-DINJA”. IKTEB L-ISEM TAL-ARTIKLU.
Ibagħtu t-tweġibiet tagħkom lid-Direzzjoni ta’ IL-PAĊI MAGĦKOM, SDC MUSEUM, Dar Ġenerali, 207, Triq San Ġorġ Preca, Marsa
MRS 9010, sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Awwissu 2019. Fuq l-envelope iktbu l-kelma ‘Kompetizzjoni’. Jingħata premju lir-rebbieħ
jew rebbieħa li isimhom jitla’ bil-polza fost it-tweġibiet tajbin li jidħlu fil-ħin.
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NOTA TA’ APPREZZAMENT
Ta’ kull xahar nirċievu ħafna ittri għall-kompetizzjoni li jkun fihom ukoll ħafna apprezzamenti għal
dan il-ġurnalin, kif ukoll xi suġġerimenti. Hu impossibbli li nwieġbu kull ittra b’mod personali
u għalhekk nixtiequ nuru lill-qarrejja tagħna kemm huwa ta’ kuraġġ għalina meta tiktbulna
li dan it-tagħlim qed issibuh utli. Aħna ninkuraġġukom biex intom ukoll ixxerdu dan ilġurnalin kif tistgħu u ma’ min tistgħu. Ejjew nibqgħu naħdmu
u nitolbu għal xulxin biex ix-xogħol ta’ fejda li qed inwettqu,
bil-għajnuna ta’ Alla jissokta u jilħaq iktar nies.

Preżenza fuq facebook
Matul ix-xahar ta’ Marzu, is-Soċjetà
tad-Duttrina Nisranija (MUSEUM) bdiet ilpaġna uffiċċjali tagħha fuq Facebook, mezz
soċjali li tassew hu popolari mal-Maltin.
F’din il-paġna s-Soċjetà se tkun qed tavża
dwar attivitajiet li tkun qed torganizza
minn żmien għall-ieħor, kif ukoll taqsam xi
ħsibijiet u artikli żgħar. Inizzjattiva li tidher
qed tħalli effett sabiħ fil-ħafna nies li jużaw
dan il-mezz hu l-pubblikazzjoni ta’ posters
bi kwotazzjonijiet mill-kitbiet tal-fundatur

tagħna San Ġorġ Preca. Kuljum, fit-8:00am,
titla’ poster differenti li f’qasir żmien
tixtered mill-ħafna ħbieb li jsegwu l-attività
tas-Soċjetà fuq dan il-mezz soċjali, u dawn
imbagħad jaqsmuha mal-ħbieb tagħhom.
F’din il-ħarġa ta’ Il-Paċi Magħkom qed
nippubblikaw x’uħud minn dawn
is-sentenzi tal-Fundatur kif qed jidhru
fuq il-midja soċjali. Fittixna fuq
www.facebook.com/sdcmuseum

Qed Nitilfu
s-Sens tal-Karità?

Ftit tax-xhur ilu, il-ġurnali lokali
rrappurtaw dan l-inċident.
Sewwieqa ta’ karrozza tal-linja
lmentat, u bir-raġun, fuq l-istat
morali ta’ pajjiżna meta kellha
tiffaċċja r-rabja tal-passiġġieri meta
waqfet biex tagħti l-għajnuna lil
raġel li kien mitluq fit-triq mitluf
minn sensih. Fuq il-Facebook
tagħha hi wriet il-preokkupazzjoni
tagħha għall-imġiba bla qalb ta’
dawn il-passiġġieri. Il-każ ġara filĦamrun. Niżlet biex tara x’għandu.
Ċemplet lill-pulizija biex jiġu
jagħtu l-għajnuna.
“L-aktar li impressjonani kienu
passiġġieri li niżlu mill-karrozza
tal-linja biex jilmentaw magħha u
insistew tkompli l-vjaġġ minnufih
għax kienu mgħaġġlin. Veru li
l-ħajja saret waħda mgħaġġla,
imma ħwejjeġ oħra saru aktar
importanti mill-ħajja? Fejn huma
l-valuri umani? Qed nagħlqu
għajnejna għal kollox?”
Nappoġġjaw bil-qawwa kollha
l-ġest altruista ta’ din is-sewwieqa
ta’ karrozza tal-linja. Il-karità tiġi
qabel kollox.

“… iżda lit-Trabi Qed Joqtluhom!”
Ċerva ta’ madwar tliet snin, għerqet
fil-baħar qrib il-kosta ta’ Hampshire meta
dgħajsa li kienet għaddejja mill-inħawi
ppruvat issalvaha. Iċ-ċerva sabet ruħha
f’diffikultajiet fil-baħar bejn Southsea
Aquarium u Southsea Castle. Meta
l-membri tas-salvataġġ tal-annimali
fl-aħħar tellgħuha abbord, ippruvaw
isalvawha imma kien kollu għalxejn.
Flimkien ma’ dawn in-nies esperti fuq
dan ix-xogħol, għenu wkoll membri
tal-RSPCA, in-nies tal-Fire and Rescue
ta’ Hampshire, u dawk tal-ħarsien
tal-kosta, li kollha ħadmu f’tellieqa
kontra l-ħin biex isalvaw iċ-ċerva.
Operazzjoni bħal din żgur li ġiet tiswa
l-eluf ta’ ewro. Kelliemi tal-awtoritajiet
fakkar lill-membri tal-pubbliku biex
jekk jaraw xi annimal f’diffikultà jew
f’periklu, għandhom jikkuntattjaw
immedjatament is-servizz ta’ emerġenza.
Pożittiv ħafna servizz bħal dan?
M’hemmx dubju li hu tajjeb, u tajjeb
ħafna. L-annimali huma ħolqien ta’ Alla
u min jaħqar jew joqtol bla ħtieġa xi
annimal, ikun qed ikasbar il-ħlejjaq ta’
Alla. Imma ma nistgħux ma nagħmlux
riflessjoni fuq il-mod kif il-bniedem

qed iġib ruħu quddiem annimal
fil-periklu u quddiem tarbija fil-ġuf.
Filwaqt li għal tal-ewwel lest joħroġ flus
kbar biex isalvahom, għal tat-tieni qed
jagħmel kliniċi biex jeliminahom.
Dawn huma ftit ħsibijiet għarriflessjoni tagħna: “Innutajt li
dawk kollha favur l-abort, kollha
laħqu twieldu.” – Ronald Reagan
“Hija fqira dik il-persuna li
tiddeċiedi li tarbija għandha tmut
biex hi tgħix kif jogħġobha.”
– Santa Tereża ta’ Kalkutta
“Għalija huwa ċar daqs il-kristall
li l-abort huwa dejjem qtil.”
– Mahatma Gandhi
“L-ebda persuna mhi inkompatibbli
mal-ħajja. Kull tarbija hija rigal li
tibdel l-istorja ta’ familja. U dik ittarbija trid tiġi milqugħa, maħbuba
u mħarsa.” – Papa Franġisku
Mulej agħtina l-grazzja li nagħrfu bejn
it-tajjeb u l-ħażin u eħlisna mis-saħta
tal-abort.

LIBRERIJA

PRECA
Il-ħanut li joffrilek għażla kbira
ta’ kotba b’ispirazzjoni Nisranija
kif ukoll rigali u oġġetti reliġjużi.

LIBRERIJA PRECA

205, Triq San Ġorġ Preca
il-Marsa MRS 9010
Telfon: 2122 2626
precabookshop@gmail.com
ĦINIJIET TAL-FTUĦ
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa
8:30am - 12:30pm
4:00pm - 7:00pm
Is-Sibt
8:30am - 12:30pm

GRAZZI

Dan il-ġurnalin għandu għexieren
ta’ eluf ta’ qarrejja. Ħafna huma
dawk li jkunu qed jistennew dan ilġurnalin bil-ħerqa. Grazzi lill-Mulej.
Nirringrazzjaw lil dawk kollha li juru
l-apprezzament tagħhom għal dan
il-ġurnalin li, kif tafu, joħroġ f’Marzu,
f’Ġunju, f’Settembru u f’Diċembru.
Infakkru li ma nistgħux nibagħtuh
bil-posta, għax dan hu impossibbli,
imma nqassmuh mid-djar tagħna tadduttrina, mill-knejjes, f’Bieb il-Belt,
u postijiet oħra. Irridu nirringrazzjaw
lil dawk kollha li jagħmlu xi offerta.
Wieħed jifhem li l-ispejjeż mhumiex
żgħar. Imma nħallu f’idejn il-Mulej
u fi qlub ġenerużi. Grazzi mill-qalb.
Grazzi ta’ kollox!
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KTIEB ĠDID B’INTERVISTA
MA’ PAPA FRANĠISKU
Fil-ħajja kkonsagrata, “il-preżenza
ta’ Ġesù hija kollox. Hemm tinsab
il-qawwa tal-vokazzjoni kkonsagrata.
Ħajja kkonsagrata li fiha Ġesù mhuwiex
preżenti bil-Kelma tiegħu fil-Vanġelu,
bl-ispirazzjoni tiegħu... ma taħdimx.
Mingħajr il-passjoni mkebbsa għal
Ġesù, mhemm ebda futur possibbli
għall-ħajja kkonsagrata. Hija din
il-passjoni li titfagħna fil-profezija
... noħorġu minna nfusna, inħobbu
lil Ġesù b’mod appassjonat, b’qalb
taqbad, u forsi dan isir il-futur għalloħrajn. Aħna nuru t-triq lill-oħrajn
bil-ħajja tagħna nfusna, ngħinuhom,
nakkumpanjawhom... dejjem nimxu
t-triq.” Hekk jistqarr il-Papa Franġisku
fl-intervista tiegħu ma’ Fernando Prado
ippubblikata fil-ktieb ‘La fuerza de la
vocación’.

F’din l-intervista, Papa Franġisku
jitkellem mill-vokazzjoni bi gratitudni
lejn l-imgħoddi, b’entużjażmu għallpreżent u b’tama fil-futur. Is-Soċjetà talMUSEUM permezz ta’ Pubblikazzjoni
Preca qed tippubblika dan il-ktieb,
fi traduzzjoni għall-Malti, bil-għan li
permezz tal-ħsibijiet tas-Suċċessur ta’
San Pietru, issaħħaħ lil dawk kollha
li jixtiequ jgħixu s-sejħa tagħhom
b’fedeltà u b’awtentiċità. Il-ktieb
huwa għodda tajba għar-riflessjoni
personali, għad-dixxerniment fi grupp
u gwida utli fil-formazzjoni li tingħata
lil żgħażagħ li jħossu s-sejħa li joffru
ħajjithom lil Alla.

PAPA FRANĠISKU

Il-Qawwa
tal-Vokazzjoni
IL-ĦAJJA KKONSAGRATA LLUM

Intervista ma’
FERNANDO
PRADO

Dan il-ktieb jista’ jinkiseb
mill-1 ta’ Lulju mil-Librerija Preca
għall-prezz ta’ €7

Is-Siwi Kbir tal-Maħfra
Meta l-uniku tifel ta’ Frank u Elizabeth Morris,
minn Kentucky USA, inqatel minn sewwieq fissakra, il-ġenituri tiegħu waħħluha f’moħħhom
li jivvendikaw ruħhom mill-qattiel ta’ binhom.
Għamlu xhur sħaħ jhewdnu kif ser ipattuhielu.
Imma bil-mod il-mod bdew jintebħu li dik
il-fissazzjoni ta’ tpattija kienet, fil-fatt, qed
ittellifhom il-paċi tal-qalb tagħhom. F’daqqa
waħda, iddeċidew li jmorru l-ħabs. Marru hemm,
u ltaqgħu mal-‘qattiel’ ta’ binhom, fejn mhux biss
qalulu li jaħfrulu, imma bdew jgħinuh joħroġ millvizzju tax-xorb. Dak iż-żagħżugħ fieq minn dan
il-vizzju, u anke hu nbidel, u beda jdur kullimkien
jitkellem kontra l-vizzju tax-xorb żejjed.
Forsi ma kienx San Pawl li qalilna biex ma nħallux
il-ħażen jirbaħna imma għandna nirbħu l-ħażen
bit-tajjeb? Int aħfer u ħalli l-ġudizzji f’idejn Alla.

