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F'Lulju li għadda, fil-festa liturġika ta' 
Sant'Anna, l-Arċipriet tal-Bażilika tal-
Vatikan, il-Kardinal Angelo Comastri 
fl-omelija qal: “Jidhirli importanti nisħqu li 
l-familja ma konniex aħna li vvintajnieha. 
Kien Alla li ħalaqha. Il-familja hi proġett 
ta’ Alla. Alla ħalaq ir-raġel u l-mara biex 
ikunu benniena tal-ħajja, fejn l-ulied 
ikunu jistgħu jikbru u jitgħallmu l-alfabett 
tal-ħajja. Irridu nkunu għomja biex ma 
narawx dan.”

Il-Kardinal Comastri kompla jgħid: 
“Ta’ min jikkundanna l-proġett 
djaboliku biex tkun attakkata 
l-familja u, għalhekk, biex 
tkun attakkata x-xewqa 
ta’ Alla għall-familja.” 
Imbagħad Comastri 

Insaħħu l-Familja

magħkom
il-paċi

DAWN 
MHUMIEX 
FLUSI!”

fakkar il-kliem profetiku li kien qal 
ir-rebbieħ tal-Premju Nobel, Eugenio 
Montale fl-1970: “Inħoss id-dover fil-
kuxjenza biex inwissi li waslet biex tisplodi 
l-bomba atomika tal-familja, u forsi 
tikkawża aktar vittmi u aktar feruti mill-
bomba atomika li ntefgħet fuq Hiroshima 
u Nagasaki. Hi l-bomba li qegħdin 
jipprovdu l-mezzi ta’ komunikazzjoni, billi 
jippreżentaw mudelli foloz tal-ħajja.” 

Hawn nies fil-politika, fil-finanzi, 
f’aġenziji internazzjonali li jridu jeqirdu 
l-familja kif għamilha Alla. Aħna, bħala 
nsara kattoliċi, għandna niqfulhom bit-
talb u bl-azzjoni. Ejjew b’responsabbiltà 
u b’rispett, insaħħu l-familja.

Roberto Mendoza kellu 
tfulija iebsa f’El Salvador. Issa 
qed jgħix f’Charlotte, North 
Carolina, fejn, bħala kok prim, 
sajjar għal rejiet u Presidenti 
Amerikani. Imma qatt ma 
nesa l-oriġini foqra tiegħu. 
Riċentement rebaħ lotterija 
u ddeċieda li jgħin lill-foqra 
ta’ Bayaguana fir-Repubblika 
Domenikana. Qatt ma basar 
rebħa bħal dik. Kien qed iħallas 
għal servizz li kellu bżonn għall-
karozza meta fettillu jixtri biljett 
scratch-off. Meta barax il-biljett 
sab li kien rebaħ xejn inqas 
minn $250,000!

L-ewwel ma ġieħ f’moħħu kien li 
jgħin lil min hu fil-bżonn. “Dawn 
mhumiex flusi!” qal Mendoza. 
Hu kien diġà jgħin lit-tfal foqra 
ta’ Charlotte għal ħames snin 
sħaħ u issa żied magħhom il-
foqra ta’ Bayaguana. L-imħabba 
ma tafx b’limiti. Madre Tereża 
kienet qaltilna: “Love until it 
hurts.”
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L-IKBAR 
MISTOQSIJA
Il-bniedem jistaqsi ħafna mistoqsijiet 
għax Alla ħalaqna b’din il-kapaċità li 
twassalna biex niskopru ħafna affarijiet. 
Il-bniedem huwa esseri intuwittiv u dan 
iwasslu biex joħloq affarijiet meraviljużi. 
Imma mbagħad hemm mistoqsijiet 
profondi li l-bniedem jistaqsi fuqu nnifsu. 
Mistoqsijiet bħal “Min jien?” u “Fejn sejjer 
fil-ħajja tiegħi?” Dawn huma mistoqsijiet 
li dejjem ħabbtuh lill-bniedem. 

Fl-aħħar Eżortazzjoni Appostolika Post-
Sinodali Christus Vivit, Papa Franġisku 
jsemmi dan il-punt meta jittratta 
s-suġġett tad-dixxerniment. Kliem il-Papa 
huwa ċar u ma jridx ħafna spjegazzjoni. 
Nieħduh għalina u nirriflettu fuqu bis-
serjetà: “Għalhekk nixtieq infakkar 
liema hi l-ikbar mistoqsija: Tant drabi, 
fil-ħajja, naħlu l-ħin nistaqsu lilna 
nfusna: ‘Imma jien min jien?’ Int 
tista’ toqgħod tistaqsi lilek innifsek 
min int u tgħaddi ħajtek kollha tfittex 
min int. Imma staqsi lilek innifsek: 
‘Għal min jien?’ Bla dubju ta’ xejn, inti 
magħmul għal Alla. Imma hu ried li 
int tkun hemm ukoll għall-oħrajn, u 
qiegħed fik bosta kwalitajiet, ġibdiet, 
doni u kariżmi li mhumiex qegħdin 
hemm għalik, imma għall-oħrajn.” 
(Christus Vivit, 286)
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verbum dei caro factum est

Dun Aroztegi sar l-iżgħar qassis 
fid-djoċesi ta’ San Sebastjan, fi 
Spanja, meta ġie ordnat fit-2 ta’ 
Lulju 2018 mill-Isqof Josè Ignacio 
Munilla fil-Katidral tar-Ragħaj 
it-Tajjeb. Aroztegi, ta’ 35 sena, beda 
jikkonsidra l-vokazzjoni saċerdotali 
meta wieħed minn sħabu, ateu, 
staqsieh għaliex kien nisrani. Qatt 
ma kien fittex li jwieġeb mistoqsija 
bħal dik, u lanqas qatt ma kien fittex 
x’għandu jagħmel b’ħajtu. Kien 
inġinier industrijali ma’ kumpanija 
tal-kompjuters f’Pamplona. Wara 
talb u pariri, daħal is-seminarju. 

Huwa qal li meta ħa dik id-deċiżjoni 
kien l-aktar mument ħieles li qatt 
esperjenza. Meta qal lil sieħbu 
ateu li ser jidħol is-seminarju, dan 

wieġbu: “Kont qed nistennieha!” 
Aroztegi qal li kienet ħaġa ironika 
li kellu jkun sieħbu ateu li wasslu 
jistaqsi lilu nnifsu x’ser jagħmel 
b’ħajtu u biex jidħol is-seminarju.

Minkejja li ħafna minn sħabu 
kienu atei, Aroztegi jgħid li 
jirrispettaw id-deċiżjoni tiegħu, 
u diversi minnhom attendew 
ukoll l-ordinazzjoni tiegħu. Anke 
l-familjari tiegħu baqgħu skantati 
bid-deċiżjoni tiegħu, għalkemm 
stqarrew li dejjem għex il-fidi 
tiegħu.

Kemm għandu sorpriżi dan Alla 
tagħna! X’kull waħda joħroġ 
biha! Mulej, żejjinna b’aktar 
vokazzjonijiet.

MUR IFHEM 
IT-TOROQ TA’ ALLA!

Kemm tista’ tiswa daqxejn ta’ 
comma! Comma nieqsa swiet 
lill-kumpanija tal-ħalib f’Portland, 
Maine, fl-Istati Uniti, 5 miljun 
dollaru. Tliet sewwieqa tat-
trakkijiet tal-kumpanija Oakhurst 
Dairy sostnew li l-kumpanija 
kellha tagħtihom snin sħaħ ta’ 
flus ta’ overtime, u dan minħabba 
l-mod kif kienu ippustjati 
l-commas fil-liġi dwar l-overtime. 
Il-qorti tathom raġun u tħallsu 
flejjes kbar bħala arretrati.

Daqxejn ta’ Comma!
M’għandniex nitraskuraw il-
ħwejjeġ żgħar, la tajbin u lanqas 
ħżiena. Ma nirraġunawx: “U din 
ħaġa żgħira, ma tbiddel xejn!” 
Il-ħwejjeġ żgħar tajbin jew ħżiena 
tal-bnedmin kollha tad-dinja, 
ibiddlu lill-istess dinja jew għall-
aħjar jew għall-agħar. Ma ninsewx 
li l-perfezzjoni qiegħda fi ħwejjeġ 
żgħar. U aħna bħala Insara 
mgħammdin, għandna s-sejħa 
għall-perfezzjoni, is-sejħa għall-
qdusija. 



SALVAT SITT ĦAJJIET

RAPPORT LI JNIKKET
Fix-xahar ta’ Lulju, l-ambaxxatur tar-
Renju Unit għall-Vatikan, Sally Axworthy, 
għaddiet lill-Monsinjur Antoine 
Camilleri, Sottosegretarju fis-Segreterija 
Vatikana, ir-rapport li kien ordna li jsir 
il-Gvern Ingliż dwar il-persekuzzjoni 
tal-Insara fid-dinja. Dan ir-rapport 
kitbu l-Isqof Anglikan ta’ Truro, Philip 
Mounstephen. Fih hemm imniżżel li 
l-persekuzzjoni reliġjuża hi fenomenu 

globali, li qiegħed dejjem jikber fis-sensi 
kollha. Hu kkalkulat li madwar wieħed 
minn kull tliet bnedmin fid-dinja 
qiegħed isofri xi forma ta’ persekuzzjoni, 
u l-insara huma l-ikbar grupp. Dan ifisser 
li hawn mal-245 miljun nisrani li huma 
ppersegwitati f’diversi pajjiżi. Fil-fatt, 
minn 128 pajjiż li fihom kienu jiġu 
ppersegwitati l-insara fl-2015, in-numru 
tela’ għall-144 pajjiż fl-2016. L-insara 

huma taħt attakk speċjalment fl-Asja 
u fil-Lvant Nofsani. Fil-Lvant Nofsani hi 
mhedda l-preżenza tal-Insara. Fil-fatt, 
seklu ilu, l-insara kienu jagħmlu 20% 
tal-popolazzjoni fil-Lvant Nofsani, imma 
llum huma biss 5%. 

Nitolbu għal dawn ħutna li qegħdin 
ibatu daqstant minħabba t-twemmin 
tagħhom fi Kristu.

Żball Oħxon, Imma Hemm Żbalji Agħar
Żball oħxon li sewa l-miljuni, imma seta’ 
jissewwa, minkejja li dan sar bi spejjeż 
tal-poplu. Hu x’inhu, ġie rranġat. Imma 
hemm żbalji ferm u ferm agħar. Huwa 
żball ferm agħar meta nazzjon jitbiegħed 
minn Alla, meta l-bnedmin jagħmlu l-flus 
u l-poter bħala l-allat foloz tagħhom, 
meta l-bnedmin jgħixu ħajja tad-dnub, u 
fuq kollox, meta l-bnedmin ma jħabblu 
rashom xejn mis-salvazzjoni ta’ ruħhom. 
Jekk nitilfu ruħna, l-ebda ċifra ta’ flus ma 
tkun tista’ tirrepera għal dan l-akbar żball 
li l-bniedem jista’ jagħmel.

L-operatur tal-ferroviji Franċiżi, SNCF, 
skopra li l-ordni li għamel għall-2,000 
tren ġdida bi spiża ta’ aktar minn 20 
biljun dollaru, huma wiesa’ wisq għal 
ħafna stazzjonijiet reġjonali. Biex 
isiru t-tibdiliet meħtieġa, diġà ntefqu 
mas-70 miljun dollaru, bil-possibbiltà 
li din l-ispiża tkompli tikber. Dan 
l-iżball imbarazzanti seħħ minħabba 
li ngħataw qisien żbaljati. Kien tard 
wisq meta ntebħu bl-iżball. Il-ministru 
tat-trasport, Frederic Cuvillier, kien ferm 
diżappuntat b’dak li ġara.

Paige Hunter, tfajla Ingliża ta’ 
18-il sena, weħħlet aktar minn 
40 messaġġ qasir fuq il-pont 
Wearmouth f’Sunderland, biex 
tagħmel kuraġġ lil min kien ikun 
għaddej minn problemi mentali. 
B’hekk, skont il-pulizija, salvat mill-
inqas sitt ħajjiet.

Messaġġ minnhom kien jgħid: “Anke 
jekk il-qagħda tiegħek hi diffiċli, 
ħajtek hi importanti; int dawl leqqieni 
f’dinja mudlama, mela ibqa’ sod.” 
Is-Supretendent Sarah Pitt tal-Pulizija 
ta’ Northumbria qalet li dak ta’ Hunter 

kien mod innovattiv biex jintlaħqu 
nies li għaddejjin minn kriżi mentali. 
Kompliet tgħid li hu importanti li 
ninkuraġġixxu nies li għaddejjin 
minn problemi mentali biex jitkellmu: 
“Paige uriet ħila kbira biex tagħraf 
il-qagħda ta’ nies vulnerabbli u 
kemm għandhom bżonn appoġġ. 
Meta hi daqstant żgħira, Paige uriet 
tassew maturità. Aħna rajna li jaqbel 
li nirringrazzjawha personalment. 
Għandha tkun kburija biha nfisha.”

Kemm nistgħu nagħmlu ġid kbir bi 
ħwejjeġ żgħar. 
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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 9010, sa mhux aktar tard mill-10 ta’ Novembru 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 (G. Zahra) li diġà rċieva mingħandna bil-posta. Il-kompetizzjoni ta’ din id-darba hi: 

MINN FEJN HU MEĦUD DAN IL-KLIEM: “GĦANDNA NIQFULHOM BIT-TALB U BL-AZZJONI”. 
IKTEB L-ISEM TAL-ARTIKLU. 

TORRI TA’ KRANJI
Ejjew nimmaġinaw li qegħdin fil-belt 
antika ta’ Azteka li kienet tinsab fejn 
illum hemm Mexico City. L-aktar ħaġa 
li impressjonat lill-Ispanjoli meta daħlu 
fiha kien torri quddiem it-tempju tal-
allat Azteki, li kien iffurmat minn kranji 
jew irjus ta’ kadavri. Dan it-torri kien 
jissejjaħ Tzompantli, u kien iffurmat 
minn 130,000 kranju ta’ nies li kienu 
ġew maħruqa bħala vittmi lill-allat, 
biex ix-xemx tibqa’ titla’ u tibqa’ 
tagħmel ix-xita. 

L-istudjużi qed jiskopru li l-belt ta’ 
Azteka kienet iddedikata għall-offerti 
ritwali ta’ bnedmin li ħafna minnhom 
qatluhom billi qatgħulhom rashom. 
Dan kien isir fuq skala kbira.

Illum dawn l-affarijiet jixxukkjawna, 
imma nistgħu aħna llum, b’dak li qed 
jiġri madwarna, niskantaw b’dak li 
għamlu l-Azteki? Kif nistgħu niskantaw 
meta fi żmienna saru u jsiru miljuni 
kbar ta’ aborti ta’ trabi, eliminazzjoni 

ta’ anzjani u tfal bl-ewtanasja? Biex ma 
nsemmux il-gwerer inutli u l-inġustizzji 
li eventwalment iwasslu għall-mewt. Kif 
qalulna dawn l-aħħar Papiet, qed ngħixu 
f’kultura tal-mewt. U f’din il-kultura aħna 
rridu noffru l-alternattiva tal-ħajja. 

Aħna favur il-ħajja għax aħna nimxu 
wara l-istess ħajja, jiġifieri wara Kristu li 
hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja.

PRECA 
LENDING 
LIBRARY

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



Il-katekist kien qed ipinġi simboli u 
disinni reliġjużi fuq il-white-board, 
u beda jistaqsi lit-tfal fiex kienu 
jfakkruhom. Naturalment dawn 
kollha kienu marbutin ma’ aspetti 
tal-ħajja nisranija. Ħin minnhom pinġa 
maxtura. Hawnhekk, Aalia, tifla ta’ 
sitt snin u li naturalment ma kinitx taf 
bil-kelma ‘maxtura’, għolliet idejha u 
qalet: “Dik hi l-pram tal-Bambin”, waqt 
li immedjatament wara, Matthias, qal: 
“Dik hi s-sodda tal-Bambin.” Kemm 
għandhom ħabta t-tfal li fl-innoċenza 
tagħhom joħorġu b’espressjonijiet 
u osservazzjonijiet interessanti u li 
kultant jiċċassaw lill-kbar. Għalhekk 
huwa importanti li nitkellmu mat-tfal u 
nisimgħu dak li għandhom jgħidulna. 

Fuq kollox kemm hu sabiħ u meħtieġ 
li nitkellmu mat-tfal fuq Alla, fuq 
Ġesù, fuq l-Ewkaristija, fuq Marija, 
fuq l-Anġlu Kustodju u fuq il-qaddisin. 
Irridu nifhmu li t-tfal japprezzaw u juru 
interess fl-aspetti reliġjużi. U kemm 
hu isbaħ u aktar meħtieġ li dan isir 

mill-ġenituri. Fid-djar tas-Soċjetà 
tal-Museum u fid-djar tad-duttrina, 
it-tfal jisimgħu u jitgħallmu ħafna 
dwar x’għandhom jemmnu u 
x’għandhom jagħmlu biex jgħixu 
ta’ vera nsara. Imma huwa fid-dar, 
fil-familja, li dawn l-affarijiet isibu 
l-għeruq tagħhom. Il-ġenituri u 
n-nanniet huma l-ewwel katekisti. 
Nagħmlu kuraġġ u ma noqogħdux 
lura milli nkellmuhom fuq dawn 
l-affarijiet. 

NISIMGĦUHOM LIT-TFAL

IMORRU L-KNISJA... BIEX JISIRQU
fi ħdanhom twaqqfet l-ewwel Aġenzija 
għall-Protezzjoni tal-Arti fid-dinja. Din 
l-operazzjoni msejħa Demetra, wasslet 
biex ġew arrestati 23 suspettuż. Il-
pulizija sabu aktar minn 25,000 oġġett 
antik b’valur ta’ $47,000,000.

Il-pulizija sabet li ċ-ċentru ta’ dan 
is-serq internazzjonali kien qiegħed 
f’Caltanisetta fi Sqallija. Kienu jisirqu 
minn knejjes u siti arkeoloġiċi fl-Italja, li 
tippossiedi l-akbar patrimonju artistiku 
fid-dinja, u joħorġuhom barra l-pajjiż, 
bl-għajnuna ta’ kriminali f’pajjiżi oħra. 
Fl-aħħar kienu jispiċċaw il-Ġermanja 
fejn kienu jbiegħuhom fl-irkantijiet. 
L-Europol qalet li dan in-negozju illegali 

ilu sejjer għal ħafna snin imma dan il-
każ kien x’aktarx l-ikbar li qatt ltaqgħet 
miegħu l-pulizija. Sadattant il-pulizija 
Taljana għadha qed tfittex il-pittura 
tan-Natività tal-famuż Caravaggio li 
nsterqet minn knisja f’Palermo fl-1969 
u li baqgħet qatt ma nstabet. Dawn il-
kriminali kienu tassew ‘iħobbu’ jmorru 
l-knisja, mhux biex jitolbu imma biex 
jisirqu.

Huwa importanti li nibżgħu għall-
patrimonju artistiku tagħna, l-aktar fil-
knejjes imxerdin ma’ Malta u Għawdex. 
Imma fuq kollox, m’għandniex nibdlu 
dawn il-knejjes f’mużewijiet tal-arti, għax 
qabel kollox, huma postijiet ta’ talb.

Fl-4 ta’ Lulju 2018, aktar minn 250 
uffiċjal tal-pulizija għamlu tfittxijiet f’40 
binja fl-Italja, fil-Ġermanja, fi Spanja u 
fl-Ingilterra. Dan ġara wara erba’ snin 
ta’ investigazzjonijiet mill-Carabinieri li 

KOMPETIZZJONI
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Symeon twieled fil-belt ta’ Starunya, 
fl-Ukrajna u trabba bħala Kattoliku 
Ortodoss. Minkejja li l-istudji tiegħu 
kienu mfixklin minħabba l-Ewwel 
Gwerra Dinjija, temm il-kors u ordna 
saċerdot fl-1919.

Għamel snin jgħallem it-teoloġija 
morali fis-seminarju ta’ Ivano-
Frankivsk. Jingħad li mbagħad 
ġie konsagrat isqof bil-moħbi 
mill-Beatu Gregory Khomyshyn. 
Khomyshyn kien ġie arrestat aktar 
’il quddiem mill-KGB tar-reġim 
komunista. Fil-fatt dan il-beatu 
miet fil-ħabs ftit xhur wara li 
kkonsagra lil Symeon Lukach.

Minħabba l-persekuzzjoni Sovjetika, 
Symeon kellu jaħdem b’mod 
klandestin. Imma xorta ġie arrestat 
fl-1949 u ġie kkundannat għall-
ħabs b’xogħol iebes. Fl-1955, hu 
ġie meħlus, u reġa’ ingħata għal 
xogħol pastorali bil-moħbi. Fl-1962 
reġgħu tefgħuh il-ħabs fejn marad 
bit-tuberkolosi. Meta l-marda kienet 
fi stat avvanzat, ħallewh jirritorna 
fil-villaġġ fejn twieled, u miet fit-22 
ta’ Awwissu 1964.

Il-Knisja għarfitu bħala martri u 
bbeatifikatu, flimkien ma’ martri 
Ukreni oħra, fl-2001.

Kristu qalilna li min irid jimxi 
warajh irid jerfa’ s-salib u jistenna 
persekuzzjoni. Ibża’ jekk ma tħossokx 
ippersegwitat, għax ikun ifisser li 
m’intix tgħix ta’ vera xhud ta’ Kristu.

Il-Qaddis u l-Mażun
Il-politiku mażun Taljan, 
Alessandro Fortis, fuq is-sodda 
tal-mewt tiegħu, intlaqat 
mill-grazzja ta’ Alla, u ried 
jikkonverti. Ried qassis biex 
iqerr imma l-bieb ta’ daru 
kien mgħasses tajjeb mill-
mażuni, biex ma jħallux li dan 
isir. X’għamel il-qaddis Don 
Orione? Libes ta’ infermier, 
u daħal u assista l-moribond 
biex jikkonverti, proprju ftit 

qabel ma miet. Dan il-ġest 
tal-mażuni spiss insibuh 
fl-istorja. Imma l-grazzja ta’ 
Alla l-ebda mażun ma jiflaħ 
għaliha. 

F’dak il-mument l-aktar 
serju tal-ħajja tal-bniedem, 
lill-qassis tkun trid ħdejk 
mhux lil sħabek li forsi ma 
tantx ikunu għenuk biex 
tħobb lil Alla.

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.

Il-Beatu Symeon 
Lukach (1893-1964)
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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!

L-‘O’ ta’ Giotto
Il-Papa Bonifaċju VIII ried 
jikkommissjona xi pitturi għall-Bażilika 
ta’ San Pietru. Għalhekk qabbad 
rappreżentant tiegħu biex idur l-Italja 
biex isib l-aqwa pittur ta’ dak iż-żmien. 
Lill-pitturi beda jgħidilhom biex 
jagħtuh xi kampjun ta’ xogħolhom 
biex jurih lill-Papa. Daħal ukoll fil-
bottega ta’ Giotto, spjega l-missjoni 
tiegħu u talbu wkoll xi biċċa xogħol 
tiegħu biex juriha lill-Papa ħalli jara 
l-ħila u l-istil tal-pittura tiegħu. “Mela 
le!” qallu Giotto u niżel bilqiegħda 
quddiem folja. Qabad pinzell, 
daħħlu fiż-żebgħa ħamra, ressaq 
minkbu ma’ ġenbejh biex jagħmel 
bħal kumpass, u f’kolp wieħed 
pinġa ċirku perfett. “Hekku!” qal 
Giotto waqt li, bi tbissima fuq 
fommu, għadda dik it-tpinġija 
‘sempliċi’ lir-rappreżentant tal-
Papa. “Din hi t-tpinġija tiegħek?”, 
staqsa lil Giotto r-rappreżentant 
tal-Papa li ħaseb li qed jiġbidlu 
saqajh. “Din ser tgħaddi lill-
Papa?” Giotto wieġbu: “Din hi 
aktar minn biżżejjed. Għaddi 
t-tpinġija tiegħi lill-Papa mal-
pitturi l-oħra, imbagħad naraw 
jekk jifhimx jew le.”

Ir-rappreżentant tal-Papa ħa 
l-pittura ta’ Giotto, waqt li 
kien għoddu tilef il-paċenzja. 
X’ħasbu Giotto, li kien baħnan? 
Imma meta mar lura Ruma u 
wera dik l-‘O’ kbira lill-Papa, 
u qal lill-Papa Bonifaċju kif 
Giotto kien ħażżeż dak iċ-ċirku 
perfett bla kumpass, il-Papa 
u l-konsulturi tiegħu fehmu 
sewwa l-ħila tal-pittur u 
minnufih tawh il-kummissjoni 
tal-pitturi li riedu għall-
Bażilika ta’ San Pietru. Giotto 
hu wieħed mill-akbar pitturi 
li qatt rat id-dinja u kien 
influwenti biex tinbidel l-arti 
tal-pittura.

Qatt qbadtu xi fjura u nnutajtu 
l-perfezzjoni tagħha? Qatt irriflettejtu 
l-kobor bla tarf tal-Ħallieq fl-opri ta’ 
jdejh? Tistgħu tifhmu kif nemla għandha 
l-organi kollha biex tista’ tgħix? 

San Ġorġ Preca kien jgħid li lil Alla 
nistgħu nagħrfuh mill-ħolqien 
u mill-ħwejjeġ naturali. Sinjur Alla, 
kattar fina l-fidi fik!
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Fid-29 ta’ Settembru l-Knisja tagħmel 
il-festa u tfakkar lit-tliet Arkanġli, San 
Mikiel, San Gabrijel u San Rafel. San 
Ġorġ Preca kellu devozzjoni qawwija 
lejn San Mikiel li ismu jfisser: “Min 
hu bħal Alla?” Dan huwa l-Arkanġlu li 
ġġieled lil Satana u lill-anġli ħżiena u 
fl-istess ħin iddefenda lill-imseħbin ta’ 
Alla. Il-Knisja tqis lil San Mikiel bħala 
l-protettur tal-umanità kontra l-qerq 
u l-ħażen tax-Xitan. Infatti Dun Ġorġ 
għażel lil San Mikiel bħala l-protettur 
tas-Soċjetà tal-MUSEUM biex hu 
jiddefendiha mill-qawwa tal-ħażen. 
Huwa kiteb il-Vox Michaelis, Leħen 
San Mikiel, biex is-Soċji tal-Museum 
jitolbuh bħala protezzjoni għas-
Soċjetà. Għall-grazzja ta’ Alla fid-dinja 
hawn devozzjoni kbira lejn San 
Mikiel u huma ħafna li jitolbuh biex 
jiddefendihom u jżommhom fit-tajjeb. 

Hawnhekk qed inġibu t-talba tal-Vox 
Michaelis biex il-qarrejja jkunu jistgħu 
jitolbuha kuljum. 

Ħalli jiftakar Satana li huwa għandu 
l-eżistenza minn Alla l-aktar għoli 
u li ħadd ma jista’ jkun bħal Dan 
l-aktar għoli.

Ebda qawwa ma tista’ tnaqqas 
mill-glorja ta’ dejjem ta’ Ġesù Kristu, 
Iben ta’ Dak li jista’ kollox u tal-
Verġni Marija.

Ħtija tassew hienja mill-ħażen ta’ 
Satana, lill-ewlenin ġenituri tal-
bnedmin kienet dik li għamlet 
l-Iben t’Alla nnifsu ħuhom.

Satana ma jistax jaqla’ l-paċi u 
l-mistrieħ, b’ebda mod u b’ebda 

sforz, lanqas jekk ifarrak il-qaddejja 
t’Alla nfushom.

Id-dwejjaq tar-ruħ u t-tbatija tal-
ġisem, magħmula lill-bniedem mill-
mibegħda ta’ Satana huma kawża 
ta’ kuruna ta’ glorja akbar.

Dak li qal: “Ma nservix”, bil-ħażen 
u t-taħwid tiegħu jwassal biex 
jitwettqu l-ġudizzji t’Alla li ħadd ma 
jista’ jifhem.

Tifħir, unur u glorja għal dejjem ta’ 
dejjem, lil Alla waħdu li jilqa’ lill-
umli u jkeċċi lill-kburin.

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-
Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu 
issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem 
ta’ dejjem. Ammen.

Papa Franġisku jrid li fix-xahar ta’ 
Ottubru ta’ din is-sena niċċelebraw 
u naħsbu iktar fuq il-missjoni. It-
tema magħżula hija “Mgħammdin 
u Mibgħutin: Il-Knisja ta’ Kristu fuq 
il-Missjoni fid-Dinja.” 

Matul dan ix-xahar l-Insara kollha huma 
mistiedna biex qabel xejn jifhmu iktar 
li huma għandhom is-sejħa missjunarja 
li ġejja mill-magħmudija. M’hemmx 
mgħammed li mhux missjunarju. 
Għalhekk l-Insara kollha għandhom 

jimpenjaw ruħhom biex iwasslu 
l-Evanġelju b’ferħ u b’ħeġġa mġedda 
fl-ambjenti li huma jiffrekwentaw. 

Il-kliem ta’ Papa Franġisku fil-messaġġ 
tiegħu għal Jum il-Missjoni għal din 
is-sena (il-Ħadd 20 ta’ Ottubru 2019) 
jagħmlilna ħafna kuraġġ: “Dan hu 
mandat li jmissna mill-qrib: jiena 
dejjem jien missjoni; int dejjem int 
missjoni; kull mgħammed hu missjoni. 
Min iħobb, jiċċaqlaq minn postu, 
iħossu mġiegħel joħroġ minnu nnifsu, 

hu miġbud u jiġbed lejh, jingħata 
lill-oħrajn u jinseġ relazzjonijiet li jġibu 
l-ħajja. Ħadd mhu inutli u insinifikanti 
għall-imħabba ta’ Alla. Kull wieħed u 
waħda minna hu missjoni fid-dinja 
għax hu frott tal-imħabba ta’ Alla”.


