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Meta l-bniedem jieqaf għal ftit biex 
jaħseb u jinnota dak li qed jiġri madwaru, 
malajr jikkonkludi li d-dinja li qed ngħixu 
fiha qed issir dejjem iktar vjolenti, 
intolleranti u bla ħniena lejn min hu 
żgħir u dgħajjef. Din hija perċezzjoni 
reali ħafna li qed tagħmel lill-bniedem 
inqas uman. Dan kollu qed iwassal biex 
ħafna qed jimtlew b’tensjoni u għejja 
żejda li mbagħad tissarraf fi tgergir li 
jsir stil ta’ ħajja u fi mġiba arroganti 
lejn xulxin. Mhux kulħadd huwa hekk 
u dan għandu jimliena bit-tama. Imma 
dawn l-attitudnijiet ħżiena u distruttivi 
qegħdin dejjem jiżdiedu u anke n-nisrani 
jrid joqgħod attent biex ma jinħakimx 
minn dawn huwa wkoll. Il-bniedem irid 
ikun iktar responsabbli biex ma jkomplix 

Ġesù Jipproponi Stil Ieħor

magħkom
il-paċi

jikkawża daqshekk tbatija għalih innifsu u 
għall-oħrajn. Kif ser jasal jagħmel dan?

L-alternattiva għal dinja iktar umana 
u abitabbli hija l-ħlewwa, il-ħniena, 
il-ġentilezza jew inkella fit-terminu li 
kien iħobb juża San Ġorġ Preca: il-
manswetudni. Dun Ġorġ fassal ħajtu fuq 
it-tagħlim ta’ Kristu u n-nisrani tal-lum 
hekk l-istess irid jagħmel jekk tassew irid 
isib soluzzjoni għall-vjolenza u għall-
egoiżmu li aħna mdawrin bih. 

Il-manifest ta’ Ġesù huwa ċar kemm fi 
kliemu kif ukoll fl-eżempju tiegħu. Hu 
jipproponilna stil differenti: “Imberkin 
dawk ta’ qalbhom ħelwa (il-mansweti), 
għax huma jiksbu l-art.” (Mattew 5,5). 
Quddiem il-vjolenza u l-kburija, in-nisrani 
huwa msejjaħ biex jgħix il-virtujiet tal-
ħlewwa u tal-umiltà. Ma jistax in-nisrani 
ma jħaddanx dawn il-kwalitajiet Evanġeliċi 
u fl-istess waqt jaħseb li qed jgħix il-fidi 
b’mod ġenwin. Dawn huma kwalitajiet 
indispensabbli għal min irid jimxi wara 
Ġesù, li quddiem il-vjolenza, ħafer lill-
għedewwa tiegħu. Mhux faċli tkun ġentili 
u ħanin ma’ min ikun weġġgħek. Imma 
mhemmx triq oħra. Fi kliem id-Dalai Lama: 
“Meta jkun possibbli, ipprova kun ħanin u 
ġentili. U dejjem huwa possibbli!” 



EDITORJAL 

ĠEJNA 
L-EWWEL…
IMMA TAL-MISTĦIJA
F’Settembru tal-2018, l-Eurobarometer 
tal-Unjoni Ewropea, ħarġet statistika 
li fiha pajjiżna ġie l-ewwel post fost 
is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea 
f’dik li hi mibegħda u Hate Speech fil-
konfront tal-oħrajn, fuq il-midja soċjali 
u mezzi oħra. B’dispjaċir ngħidu li ma 
tantx smajna fuq il-midja lokali dwar 
din il-pjaga u kif nistgħu nsibu rimedju 
għaliha. Dan tabilħaqq huwa primat tal-
mistħija u għandu jġiegħelna nistaqsu 
bis-serjetà dwar l-istat morali tagħna 
l-Maltin. Veru li l-karattru tagħna hu 
wieħed li jbaqbaq għall-fatt li aħna 
wlied il-Mediterran u ngħixu fil-parti 
t’isfel tal-Ewropa. Imma hu veru wkoll 
li ilna elfejn sena nsara u sadattant 
għadna mimlijin piki, ġlied, mibegħda, 
u nedhew f’konfrontazzjonijiet 
ta’ kull xorta. Naturalment mhux 
il-Maltin kollha huma hekk u dan 
għandu jimliena bit-tama ħalli dawk 
li mhumiex hekk ma joqogħdux lura 
milli joffru alternattivi oħrajn mibnijin 
fuq it-tagħlim ta’ Ġesù fl-Evanġelju. 
Ma nibżgħux niżirgħu l-imħabba, 
il-ġentilezza, il-maħfra, il-paċenzja, 
il-ħlewwa, l-umiltà u r-rikonċiljazzjoni. 
Tassew li hawn x’tagħmel f’dan il-pajjiż!
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Il-Kolossew f’Ruma, fl-24 ta’ Frar 2018, 
inxtegħel bil-kulur aħmar mill-għaqda 
internazzjonali, Aid to the Church in 
Need. Fl-istess ħin inxtegħlu aħmar ukoll 
katidrali f’Aleppo fis-Sirja u f’Mosul fl-Iraq. 
F’Novembru, xegħlu Venezja bid-dawl 
aħmar. Dan sar biex jitfakkar id-demm 
imxerred ta’ tant insara fi żminijietna. 
Qabel, inxtegħlu bl-aħmar ukoll il-
Fontana di Trevi f’Ruma, il-Palazz ta’ 
Westminster f’Londra, l-istatwa ta’ Kristu 
Redentur f’Rio de Janeiro, il-Bażilika 
tal-Qalb Imqaddsa f’Pariġi u l-katidral ta’ 
Manila fil-Filippini. Dawn il-ġesti huma 
tajbin għax ifakkruna fit-tbatija tal-

Nistgħu Nagħmlu Xi Ħaġa? 

Insara f’postijiet ostili. Kulħadd għandu 
jagħmel xi ħaġa u ma rridux inkunu 
indifferenti għat-tbatija li qegħdin ibatu 
l-oħrajn, avolja qegħdin ħafna ’l bogħod 
minna. Il-politiċi fuq kollox, ma jistgħux 
joqogħdu lura milli jieħdu l-inizjattiva 
u mhux biss juru s-solidarjetà ma’ dawn 
ħutna li għaddew u għaddejjin minn 
martirju sħiħ, imma jwasslu l-karba ta’ 
dawn l-imsejkna fil-fora internazzjonali. 
Aħna ċerti li ma’ din il-proposta jaqblu 
l-politiċi tagħna kollha. Nistgħu fil-prattika 
nagħmlu xi ħaġa? Ejjew inkunu aġenti ta’ 
bidla li tassew iġġib il-ġid fil-bniedem u 
b’hekk ukoll nagħtu eżempju lid-dinja.

verbum dei caro factum est

Tiġri f’ħafna okkażjonijiet din, imma 
ftit ilu waqt logħba partikolari tal-
baseball, diversi tfajliet kienu qed 
jieħdu numru ta’ selfies. Interessanti 
kien il-fatt kemm dawn bdew 
jagħmlu sforz biex jieħdu selfies 
differenti, sbieħ u minn numru 
ta’ angoli biex pereżempju jkunu 
jistgħu jibagħtuhom lil sħabhom 
jew itellgħuhom fuq Facebook. 
Imma għandna nifhmu li dawn 
suppost marru biex jaraw il-logħba 
tal-baseball. 

Imma dan x’għandu x’jaqsam mal-
fidi tagħna? Xi kultant aħna jiġrilna 
bħal dawn it-tfajliet, nieħdu ħafna 

selfies tagħna nfusna, biex nidhru 
li aħna Nsara. Imma fil-verità kemm 
qegħdin niffukaw fuq Ġesù u fuq 
il-messaġġ dejjem relevanti tiegħu 
li jista’ jibdlilna ħajjitna? Jasal il-
Milied u moħħna fir-rigali, jasal l-Għid 
u moħħna fil-figolli, jasal is-sajf u 
moħħna fil-festi. U aħna mank ninbidlu 
ftit għall-aħjar. U donnu Alla f’dan kollu 
ma jingħata l-ebda importanza. 

L-Għid dalwaqt magħna. Fuqiex se 
tiffoka? Fil-figolli, jew fil-fatt li Ġesù 
ġie fid-dinja, miet għalina u salvana? 
X’differenza reali ser jagħmel għalik 
dan ir-Randan? Nitolbu l-grazzja li ma 
ngħixux il-fidi tagħna b’mod artifiċjali. 

Tieħu Selfies?



Missier Imut Biex Jiddefendi lil Uliedu
Fit-3 ta’ Lulju 2018, missier safa 
maqtul minn ors polari fil-Kanada, 
f’attakk rari li seħħ fit-territorju ta’ 
Nunavut. Aaron Gibbons, ta’ 31 
sena, kien qiegħed jistad flimkien 
ma’ wliedu f’Sentry Island, fl-
inħawi ta’ Hudson Bay, meta tfaċċa 
quddiemhom ors polari. Hu ntebaħ 
mill-ewwel bil-periklu u, waqt li 
għajjat lil uliedu bniet biex jaħarbu, 
qagħad bejnhom u l-ors. It-tfal ħarbu 
u salvaw, imma Aaron safa maqtul. 
“Miet mewta ta’ eroj,” qalu tal-familja.

Ġrajja li tgħallimna ħafna. Ispirati 
mill-kliem ta’ Ġesù, jekk missier ta’ 
din l-art lest jagħmel dan il-ġest ta’ 
qlubija għal uliedu, kemm iżjed 
Alla jiddefendina minn dak kollu li 
hu ħażin. U forsi mhux xi ħaġa hekk 
għamel il-Mulej Ġesù għalina? Bid-
differenza li dan il-missier qalbieni 
salva tnejn, u Ġesù Kristu salva lill-
bnedmin kollha ta’ kull żmien. Ejjew 
minn qalbna nistqarru li Ġesù Kristu 
huwa l-uniku salvatur tagħna. It-tama 
tagħna hija biss fih. 

Il-Virtù tal-Modestja

M’hemmx dubju li qed ngħixu f’dinja 
li kontinwament ixxerred il-kultura ta’ 
korruzzjoni ta’ kull xorta u f’kull livell. 
L-agħar ħaġa hi li din il-kultura qed 
tixtered anke fost iż-żgħar tagħna. Ħafna 
ġenituri, li jridu jrabbu lil uliedhom 
sewwa, qed isibuha diffiċli ħafna biex 
jedukaw lit-tfal tagħhom fil-virtujiet 
Evanġeliċi, pereżempju fejn tidħol il-
modestja. L-iskandli li naraw madwarna, 
kif ukoll fuq il-midja soċjali u t-televiżjoni 
saru l-ordni tal-ġurnata. Dan qed iwassal 
biex uliedna jaħsbu li dan hu l-uniku mod 
kif għandek iġġib ruħek, jiġifieri billi tilbes 
provokanti, titkellem ħażin, tidgħi, tigdeb 
bl-addoċċ, tqarraq, tisraq u l-bqija.

Ħafna qed jindunaw li ż-żgħar u ż-żgħażagħ 
tagħna qed jitilfu s-sens tal-pudur, jiġifieri dik 
il-mistħija qaddisa li żżommok ‘l bogħod mill-
ħażen. Il-virtù tal-modestja qed ninsewha u 
qed naċċettaw b’għajnejna magħluqa l-ħażen 
kollu li toffrilna d-dinja tal-lum.

B’xorti tajba, qed iqumu siti u blogs li 
jippromwovu moda ta’ lbies onest li 
jirrispetta l-umanità permezz tal-modestja. 
Il-ġisem hu sabiħ meta nirrispettawh billi, 
waqt li nilbsu pulit u attraenti, nifhmu 
l-valur kbir tiegħu. Dan hu opra kbira 
tal-Ħallieq, li tahulna b’rigal u għandna 
r-responsabbiltà li nibżgħu għalih u 
nużawh tajjeb.

“Sinjur Alla, 
  kemm hu 
  tassew infeliċi 
  min ma jfittixx 
  lilek, min ma 
  jersaqx lejk! 
  Il-bniedem 
  jagħmel 
  x’jagħmel ma 
  jistax isib faraġ
  u mistrieħ jekk
  ma jdurx lejk, 
  għax qalbu hija 
  maħluqa għalik 
  waħdek.”

Minn Fomm
San Ġorġ Preca
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Ir-Randan huwa żmien qaddis għalina 
l-Insara. Huwa żmien ta’ grazzja li fih 
nistqarru l-indiema sinċiera għal ħtijietna 
u huwa żmien ukoll li nintelqu b’fiduċja 
totali fil-Ħniena profonda ta’ Alla. Dawn 
huma siltiet mill-Iskrittura li jqanqlu fina 
dawn is-sentimenti. 

“Is-sagrifiċċju tiegħi, O Alla, hu qalb 
sogħbiena: qalb niedma u sogħbiena, 
Int ma twarrabhiex O Alla!” (Salm 51,17)

“Forsi l-Mulej jitgħaxxaq b’offerti tal-
ħruq u s-sagrifiċċji, aktar milli wieħed 
jobdi lill-Mulej? Li tobdi hu aqwa mis-
sagrifiċċju, li tisma’ minnu hu aħjar 
mix-xaħam tal-bhejjem.” (1 Sam 15,22)

“Il-Mulej huwa qrib lejn dawk ta’ 
qalbhom maqsuma u jsalva lil dawk ta’ 
qalbhom niedma.” (Salm 34,18)

Għal Żmien
ir-Randan

“Hu jfejjaq lil ta’ qalbhom maqsuma u 
jinfaxxa l-ġrieħi tagħhom.” (Salm 147,3) 

“Ħudu l-kliem magħkom u duru lejn 
il-Mulej. Għidulu: ‘Aħfrilna dnubietna 
kollha u ilqagħna kollok ħniena biex 
inkunu nistgħu noffrulek il-frott ta’ 
xufftejna!’” (Ħosegħa 14,2) 

Tgħidilna Madre Tereża ta’ Kalkutta:

"Meta inti tħares lejn il-Kurċifiss 
tifhem kemm ħabbek Ġesù. Meta 
inti tħares lejn l-Ostja Mqaddsa inti 
tifhem kemm Ġesù qiegħed iħobbok 
ISSA. Nitlob lill-Imqaddsa Omm li 
tmiss il-qlub tal-kappillani kollha 
biex jaraw li jkollhom l-Adorazzjoni 
Ewkaristika fil-parroċċi tagħhom, u li 

din tixtered mad-dinja kollha!” Alla 
tagħna huwa l-Għimmanu El! Arah, 
baqa’ magħna preżenti fl-Ewkaristija. 
Agħmel użu kemm tista’ minn din 
il-qawwa kbira tiegħu. Żuru, iftaħ 
qalbek miegħu, ħalli l-Ewkaristija 
tkun l-oasi li fiha ssib is-serħan fil-mixi 
tiegħek tal-ħajja. 

“Qatt la tistagħġeb 
  fuq in-nuqqasijiet 
  tiegħek u tal-oħrajn. 
  Stagħġeb kif 
  bniedem jagħmel 
  xi ħaġa tajba 
  kontra qalbu 
  u mhux kif jiżbalja.”

Minn Fomm
San Ġorġ Preca
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KOMPETIZZJONI

Ibagħtu t-tweġibiet tagħkom lid-Direzzjoni ta’ IL-PAĊI MAGĦKOM, SDC MUSEUM, Dar Ġenerali, 207, Triq San Ġorġ 
Preca, Marsa MRS 9090, sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Mejju 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.

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 (L. Schembri) li diġà rċieva mingħandna bil-posta.Il-kompetizzjoni ta’ din id-darba hi: 

MINN FEJN HU MEĦUD DAN IL-KLIEM: “XEGĦLU VENEZJA BID-DAWL AĦMAR”. IKTEB L-ISEM TAL-ARTIKLU.

IMAM ISALVA 
LIL INSARA
Fin-Niġerja, ħafna familji nsara kienu qed 
jaħarbu mir-raħal tagħhom li kien qed jiġi 
attakkat minn grupp ta’ 300 Musulman 
armati sa snienhom. L-Insara marru 
f’raħal fil-qrib, li kien raħal Musulman. 
L-Imam tar-raħal indaħal b’sogru ta’ ħajtu, 
biex jiddefendi lill-Insara billi ħbihom 
fil-moskea u f’daru stess. Kienu b’kollox 
mal-262 ruħ. Kieku l-Imam baqa’ ma 
għamel xejn, kieku l-Insara kienu jinqatlu 
żgur għax it-terroristi ġrew warajhom biex 
joqtluhom.

It-terroristi ntebħu li l-Insara kienu 
jistkennu fil-moskea u f’dar il-kap 
Musulman u ordnaw lill-Imam biex 
joħroġhom minn hemm. Imma l-Imam 
irrifjuta li jagħmel dan, minkejja li 
heddew li jaħarqu kemm lil daru kif ukoll 
il-moskea. Talabhom bil-ħniena biex 
jitilqu bil-kwiet. It-terroristi telqu, imma 
biex ipattuha, taw in-nar lil żewġ knejjes.

Ħwejjeġ tajba u ġesti kollha kuraġġ u 
mħabba jistgħu jsiru biss minn dawk il-
bnedmin li qed ifittxu bis-serjetà li jgħixu 
r-reliġjon tagħhom b’mod awtentiku. Alla 
jixtieq jaħdem fil-qalb ta’ kull bniedem. 
Imma l-bniedem irid ikun disponibbli 
għal Alla. 

Il-magħruf żagħżugħ Franċiż, Kylian 
Mbappe li għandu 19-il sena, kien 
l-iżgħar player li skorja fit-Tazza tad-
Dinja. Hu jilgħab mat-tim ta’ Paris Saint 
Germain. Dak li jagħmel Mbappe fil-
grawnd jimpressjonak, imma daqstant 
ieħor jimpressjonak dak li jagħmel barra 
l-grawnd.
 
Fil-fatt sar magħruf li l-flus li qala’ bħala 
bonus fit-Tazza tad-Dinja, għaddiehom 
lill-Premiers de Cordèe, għaqda ta’ karità li 
tgħin lil tfal b’diżabbiltà biex jipparteċipaw 
fl-isports. Dan ifisser li ta mat-$350,000 

L-Eżempju ta’ Kylian Mbappe 

f’karità. Mbappe mhux biss qed jagħti 
l-flus, imma wkoll imur iżur lil dawn it-tfal, 
jgħinhom biex jilagħbu aħjar bil-ballun, u 
jinkuraġġihom bi kliem sabiħ. Bħallikieku 
dan mhux biżżejjed, hu ddeċieda li 
jgħaddi l-flus li jdaħħal f’kull partita li 
jilgħab ma’ Franza, lil għaqdiet tal-karità. 
Hu kalkulat li Mbappe jdaħħal madwar 
$23,000 kull partita.

Kemm hu sabiħ li nies ta’ fama, l-aktar 
żgħażagħ, ikunu ta’ eżempju tajjeb għal 
dawk il-miljuni kollha li jammirawhom 
għall-ħila tagħhom. Kemm jagħmlu ġid!
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L-awtoritajiet fiċ-Ċina 
esegwew is-sentenza tal-mewt 
fil-konfront ta’ mara ta’ 35 
sena li tat in-nar lid-dar fejn 
kienet taħdem, bir-riżultat li 
mietu omm u t-tliet uliedha 
żgħar. Mo Huanjing, li kellha 
35 sena u li kienet impjegata 
bħala nanny, wettqet dan ir-
reat fil-belt ta’ Hangzhou.

Din il-mara kienet tellgħet 
djun kbar minħabba l-vizzju 
tal-logħob u ddeċidiet li tagħti 
n-nar lid-dar u taparsi ssalva 
lill-familja, biex imbagħad 
tipprova tipperswadi lill-omm 
u l-missier biex jisilfuha aktar 
flus. Iżda n-nirien spiċċaw 
qatlu lill-omm u t-tfal ta’ sitt 
snin, disa’ snin u ħdax-il sena 
rispettivament. L-imputata 
kienet użat lighter biex 
tqabbad in-nar fis-salott 
tal-appartament u qabel 
irnexxielha taħrab mill-post. Il-
missier kien barra fuq xogħol 
meta seħħ ir-reat, f’Ġunju 
tal-2007.

Vizzjijiet bħal-logħob għall-
flus, is-self ta’ flus bla kontroll, 
is-serq, l-abbuż tad-droga, id-
dagħa, il-mibegħda u l-bqija, 
apparti li joffendu lil Alla u 
lill-proxxmu, jistgħu faċilment 
iwasslu lill-individwu għal 
żbalji iktar gravi. Dan ngħiduh 
mhux biex nikkundannaw lil 
min għandu xi vizzju. Ħafna 
drabi dawn in-nies ikollhom 
bżonn ħafna għajnuna u aħna 
f’isem il-karità, jekk nistgħu, 
għandna nagħtuha. Imma 
lill-vizzju rridu nilqgħulu 
mill-ewwel u qatt m’għandna 
ngħidu: “din mhi xejn, mhux 
ta’ darba?” Attenzjoni kbira 
fuqna nfusna biex ma nkunux 
ingannati għax inbatu aħna u 
jbatu ta’ madwarna. 

IL-VIZZJU 
JWASSALNA 
FIX-XIFER

L-EŻEMPJU INKREDIBBLI
TA’ LEAH SHARIBU
Leah Sharibu ġiet maħtufa fi Frar tal-2018 
mill-iskola tagħha fil-belt ta’ Dapchi fin-Nigeria 
mill-Boko Haram. Il-familjari ma kinux jafu fejn 
tinsab u f’għeluq il-15-il sena tagħha qagħdu 
jitolbu għaliha biex Alla jieqaf magħha, 
b’ommha Rebecca żżomm ritratt tagħha 
f’idejha. 

Leah kienet waħda mill-110 bniet tal-iskola li 
nsterqu mill-grupp terroristiku Boko Haram. 
Dawn l-istudenti kollha, fil-fatt, ġew meħlusa, 
minbarra Leah, għax, skont sħabha, irrifjutat li 
tiċħad il-fidi nisranija. Ma nafux preċiżament 
kif spiċċat din l-istorja, imma nstabu l-katavri ta’ 
ħames tfajliet li għadhom ma ġewx identifikati. 
Għandu mnejn li Leah spiċċat maqtula. 

“Kun af li ħadd ma seta’ jagħmillek 
  il-ġid li għamillek Alla; ħadd ħliefu 
  ma’ seta’ jħobbok daqskemm ħabbek 
  Alla. Ħadd ma seta’ joħolqok 
  u jżommok ħaj. Kull ġid li ġie 
  u jiġi fuqek, minnu biss ġej għax 
  huwa l-għajn ta’ kull ġid.”

Minn Fomm San Ġorġ Preca

Din l-istorja turina, għal darb’oħra, kemm hawn 
insara li qed ibatu għat-twemmin tagħhom fi 
Kristu, u kemm hawn insara qalbiena li xejn ma 
jċaqlaqhom mit-twemmin tagħhom. Nitolbu 
għalihom u għalina biex inrawmu fina kuraġġ 
bħal dan, u ma nibżgħu qatt ngħixu l-fidi 
tagħna b’mod awtentiku.

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 il-ġurnalin 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.
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GRAZZI
Dan il-ġurnalin għandu għexieren 
ta’ eluf ta’ qarrejja. Ħafna huma 
dawk li jkunu qed jistennew dan il-
ġurnalin 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 tad-
duttrina, 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!

Minn Fomm
San Ġorġ Preca
“Lejn Alla, ħobb, 
itgħaxxaq bih: 
lejn il-proxxmu, 
ħobb, agħtih 
għajnuna: lejk 
innifsek ħobb, li 
ma tkunx magħruf 
u li tkun miżmum 
bħala xejn. Allura 
t-talb tiegħek ikun 
mismugħ, ħajtek 
renju ta’ mħabba u 
ta’ paċi, u mewtek 
benedizzjoni etern”

ftit. Miet meta kien qiegħed jipprietka 
f’Vannes, fi Franza u ġie midfun fil-
katidral tal-post fejn il-fdalijiet tiegħu 
għadhom hemm sal-lum. F’Malta ser 
isiru numru ta’ attivitajiet interessanti 
bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ dan 
iċ-ċentinarju. 

Il-qaddis San Ġorġ Preca kellu rabta 
kbira ma’ San Vinċenz Ferreri għax 
kien iqisu bħala dak li pprofetizza 
l-istil tal-ħajja tal-membri tas-Soċjetà 
tal-Museum, li tagħha kif nafu huwa 
l-Fundatur. F’wieħed mill-kotba ta’ 
San Ġorġ Preca, huwa jimmaġina lil 
dan il-qaddis Dumnikan jgħallimna: 
“Igglorifikaw ’l Alla u Alla jigglorifika 
lilkom, u kunu dejjem lesti għall-
ġudizzju tiegħu.” 

Din is-sena hija tassew speċjali għad-
Dumnikani peress li qed ifakkru s-sitt 
ċentinarju mill-mewt tal-qaddis San 
Vinċenz Ferreri. Huwa twieled fis-sena 
1350 fil-belt ta’ Valenzja, fi Spanja. 
Wara trobbija tajba, fis-sena 1368 
daħal mal-Patrijiet Dumnikani. Ġie 
ordnat saċerdot fl-1379 u kien għalliem 
tat-teoloġija u kien predikatur kbir. 
Ġie msejjaħ mill-papiet ta’ żmienu 
biex jgħinhom fil-Palazz Appostoliku 
ġewwa Avignon. Fit-22 ta’ Novembru 
1399, fuq xewqa tiegħu stess, ħalla 
Avignon biex mar fi Spanja, Franza, 
l-Iżvizzera u l-Italja u hemmhekk xandar 
l-Evanġelju ta’ Ġesù Kristu. Din kienet 
bidla radikali tiegħu, għaliex ħalla 
l-karriera u għażel il-ħajja tal-appostli 
fuq l-eżempju ta’ San Duminku. Kien 
jisħaq kontinwament fuq il-ġudizzju tal-
bniedem, li wara din il-ħajja jrid jidher 
quddiem l-Imħallef Divin u li għandna 
bis-serjetà kollha nkunu preparati għall-
mument tal-mewt tagħna billi ngħixu 
ħajja virtuża. Kien bniedem ta’ studju u 
ta’ talb. Mad-don tal-predikazzjoni, Alla 
tah ukoll id-don tal-mirakli li mhumiex 

SITT MITT SENA 
MILL-MEWT TA’
SAN VINĊENZ 
FERRERI
(1350-1419)

San Franġisk de Sales baqa’ magħruf għall-ħlewwa tal-
karattru u l-manjieri tiegħu. Bihom huwa rebaħ ħafna 
erwieħ għal Kristu. F’dinja li kulħadd donnu ma jafx fejn 
se jagħti rasu u bla sabar, ħu għalik dan il-parir tad-deheb 
li jagħtina biex tgħix ħajja ħienja u fis-sliem: “M’għandek 
qatt tferfex; agħmel kollox bil-kwiet u bil-kalma. Titlifx 
il-paċi interna jiġri x’jiġri, ukoll jekk id-dinja kollha kemm hi 
tiegħek tidher ta’ taħt fuq.” 

Il-Kwiet u l-Kalma
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IL-QAWWA TAT-TALB 
Fis-sena 2000, Pollakk ta’ 23 sena, Tomasz 
Komenda, ġie akkużat li attakka u qatel 
tifla ta’ 15-il sena. Hu dejjem qal li ma 
kienx ħati, imma l-qorti tefgħetu l-ħabs 
għax instab ħati ta’ din l-akkuża serja. 

Fil-ħabs kien tassew f’infern. Nies li 
kellhom l-akkuża bħal tiegħu kienu jiġu 
persegwitati minn sħabhom ħabsin, 
waqt li l-għassiesa kienu jagħlqu 
għajnejhom għal kollox. Ma kellu 
protezzjoni minn ħadd.

Billi ħadd ma kien lest jemmnu li ma 
kienx ħati, dawwar għajnejh x’imkien 
ieħor. Minkejja li ma kienx jemmen, dan 
iż-żagħżugħ beda jitlob lill-Papa Pollakk, 
San Ġwanni Pawlu II. Fuq is-sodda kellu 
ritratt ta’ dan il-qaddis, ritratt li kienet 

tathulu ommu. “Jekk int qaddis, int tinsab 
il-ġenna fejn hemm anke din it-tifla 
maqtula. Jekk jien se mmut, agħmel li 
mmut issa. Jekk għad ninħeles, eħlisni 
issa”, kien jitlob Komenda. 

Sitt xhur wara, pulizija ħabbat fuq il-bieb 
taċ-ċella. Wara sena ta’ qrati, instab li 
Komenda ma kienx ħati u kien proprju 
lliberat f’Mejju tal-2018 wara 18-il 
sena ħabs. “Il-Papa semagħni!”, qal iż-
żagħżugħ, u minnufih iddeċieda li jmur 
Ruma biex jirringrazzja lill-Papa Ġwanni 
Pawlu II fuq qabru. Miegħu marru ommu 
u missieru, fejn anke sabu t-tgħanniqa 
tal-Papa Franġisku. Il-qaddisin għandhom 
is-saħħa jintervjenu għalina. Nitolbuhom 
bil-fidi biex jidħlu għalina quddiem Alla 
l-Imbierek. 

Il-Litanija tal-Umiltà
O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,
ismagħni. 

Mix-xewqa li nkun stmat
Mix-xewqa li nkun imfaħħar
Mix-xewqa li nkun imfittex
Mix-xewqa li nkun unurat
Mix-xewqa li nkun ippreferut
Mix-xewqa li nkun ikkonsultat
Mix-xewqa li nkun approvat
Mix-xewqa li nkun magħdud bħala kbir
Eħlisni, o Mulej. 

Mill-biża’ li nkun umiljat
Mill-biża’ li nkun iddisprezzat
Mill-biża’ li nkun imwarrab

Talba tal-Kardinal Rafael Merry Del Val (1865-1930)

Mill-biża’ li nkun ikkalunjat
Mill-biża’ li nkun minsi
Mill-biża’ li nkun imdieħak
Mill-biża’ li nkun inġurjat
Mill-biża’ li nkun issuspettat
Eħlisni, O Mulej.

O Ġesù, agħtini l-grazzja li nkun nixtieq…
Li ħaddieħor ikun maħbub iktar minni
Li ħaddieħor ikun stmat iktar minni
Li ħaddieħor ikun imfaħħar u jien minsi
Li ħaddieħor ikun ippreferut għalija
Li ħaddieħor ikun qaddis aktar minni, 
Basta jien inkun qaddis kemm jista’ jkun. 
O Ġesù, agħtini l-grazzja 
li nkun nixtieq dan kollu.


