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TFAL JGĦADDU MILL-EŻAMI: 
L-GĦALLIEMA JEĦLU!

magħkom
il-paċi

Fl-Italja, hemm kanzunetta tradizzjonali 
tal-Milied bl-isem ‘Buon Natale in 
Allegria’. Vers minnha jgħid hekk: 
“Su, brindiamo! Festeggiamo! Questo 
è il giorno di Gesù” – Ejjew nixorbu 
u nagħmlu festa, għax dan hu jum 
Ġesù. F’Riviera del Brenta, f’Veneto, 
l-Italja, l-għalliema qalu lit-tfal biex 
ma jsemmux isem Ġesù meta jkantaw 
din il-għanja, u minflok jgħidu l-kelma 
‘laggiù’, bl-iskuża qarrieqa biex ma 

joffendux tfal ta’ reliġjonijiet oħra. 
Għal din il-viltà, qamet tifla ta’ 10 snin 
li rribellat u bdiet minnufih tiġbor 
il-firem ta’ sħabha. Dan wassal biex 
l-għanja ġiet kantata bl-isem ta’ Ġesù. 
Dan il-ġest ġie mfaħħar mill-Ministru 
tal-Intern Taljan, li kkundanna lill-
għalliema.

Ħafna fid-dinja qed jinqdew bir-
reliġjonijiet l-oħra biex inaqqsu 

t-tradizzjonijiet kristjani. Nafu ħafna 
Musulmani u oħrajn li, meta fl-iskola 
tat-tfal tagħhom, riedu jneħħu 
l-presepju u l-concert tal-Milied, 
talbu mhux biss li jibqgħu jsiru dawn 
l-attivitajiet marbuta mal-Milied, imma 
saħansitra talbu li wliedhom jieħdu 
sehem fihom huma wkoll.

Ejjew ngħożżu t-tradizzjonijiet insara 
għeżież tagħna.



EDITORJAL 

JITWIELED 
F’QALBNA
Issa l-Milied huwa tassew fil-qrib u huma 
ħafna n-nies li jifirħu f’dan iż-żmien 
speċjali. Ħafna drabi jiġri li jgħaddu dawn 
il-ġimgħat ta’ festi u f’Jannar kollox jerġa’ 
lura għan-normal. X’nistgħu nagħmlu 
biex dan il-Milied tal-2019 iħalli marka 
u jġib bidla fil-qalb tagħna? Kif nistgħu 
napprofittaw ruħna minn dan iż-żmien 
biex noqorbu iktar lejn Ġesù?

Bla dubju li qalb din l-attività kollha, 
irridu nsibu mumenti ta’ skiet biex 
verament nitolbu f’qalbna u nesprimu 
x-xewqa biex Ġesù jitwieled f’qalbna. Il-
Bambin żgur li ma jirriffjutax din it-talba. 
U la qalbna tkun mimlija b’Ġesù, allura 
jiġri li mbagħad ninfetħu għall-oħrajn, 
speċjalment għal dawk li jkunu dejjem 
waħedhom u probabbli ma jħossuhomx 
maħbuba. 

Dan ikun Milied verament speċjali jekk 
f’dawn il-jiem ningħataw iktar għal Ġesù 
u għall-oħrajn. Imbagħad mill-esperjenza 
personali tagħna nkunu nistgħu nistqarru 
ma’ Papa Franġisku li: “Il-Milied hu 
ferħ kbir, ferħ reliġjuż, ferħ ta’ Alla, ferħ 
ġewwieni ta’ dawl u paċi”. Minn qalbna 
nawgurawlek il-Milied it-tajjeb. 

S.D.C. M.U.S.E.U.M.
DAR ĊENTRALI
207, Triq San Ġorġ Preca,
il-Marsa MRS 9090
www.sdcmuseum.org

Ikkuntattjana fuq 21 248 671 jew
kummissjoni.adulti@sdcmuseum.org

Stampat: 
Best Print Co. Ltd., Qrendi

verbum dei caro factum est

It-tabib Smiley Blanton jirrakkonta 
storja fuq pazjent li kien mar għandu 
għall-kura. Il-pazjent ra kopja 
tal-Bibbja fuq il-mejda tat-tabib u fil-
pront staqsieh: “Int, psikjatra, taqra 
l-Bibbja?” It-tabib wieġbu: “Mhux 
biss naqra l-Bibbja imma nistudjaha 
sew ukoll. Dan hu l-aqwa ktieb li juri 
kif il-bniedem għandu jgħix ħajtu 
u kif jgħix mal-oħrajn. Kieku n-nies 
jieħdu bis-serjetà t-tagħlim li hemm 
fil-Bibbja, aħna l-psikjatri konna 
nagħlqu l-kliniċi tagħna u mmorru 
nistadu.” Il-mibki Professur tal-Bibbja 
Dun Karm Sant kien jgħid xi ħaġa 
simili: kien jgħid li l-Bibbja hi ktieb 
tal-psikoloġija mill-aqwa.

F’Salm 119 insibu din is-sentenza: 
“Mulej, il-Kelma tiegħek hija 
lampa biex tiggwidana u dawl għal 
riġlejna.” Kemm jonqos l-inkwiet, 
il-ġlied, il-firdiet, id-dnub, li kieku 
l-bnedmin jimxu fuq it-tagħlim 
tal-Bibbja! X’inhi l-‘bibbja’ tiegħek: 
dak li jidher fuq il-mezzi soċjali? 
Il-gazzetta ta’ kuljum? Ir-radju? Il-
programmi favoriti tiegħek li ssegwi 
fuq l-istazzjonijiet televiżivi? 

Nemmnu tassew li l-Bibbja hi unika 
għax l-awtur tagħha hu Alla, li nqeda 
bi bnedmin imdawla biex iwasslilna 
l-Kelma eterna tiegħu? Tajjeb 
ħafna li naqraw kotba ta’ tagħlim 
u ta’ formazzjoni tal-moħħ, imma 
jkun jaqbel li, qabel nagħmlu dan, 
naqraw il-Bibbja: din l-ittra unika li 
Alla tana biex ngħixu ħajja tajba u 
mmorru ħdejh wara mewtna. 

Aħna rridu nkunu l-ħames vanġelu, 
vanġelu li qatt ma nkiteb, imma 
li n-nies ta’ madwarna jaraw fina, 
bil-mod kif naġixxu, kif nitkellmu, 
kif niddevertu, kif nirraġunaw. Dan 
naturalment jgħodd mhux biss għall-
Vanġeli, imma wkoll għall-kotba 
kollha tal-Bibbja. Mela naqrawha, 
nimmeditawha u ngħixuha. 

Il-Bibbja: Ktieb Uniku

385 KURĊIFISS GĦALL-ISKEJJEL
Alan Fabbri, is-sindku ta’ Ferrara, 
l-Italja, ordna 385 salib tal-injam 
b’korp ta’ metall arġentat għall-
klassijiet tal-iskejjel għas-sena 
skolastika li ġejja. Kien għamel 
ċensiment f’Ġunju li għadda biex 
jara liema klassijiet m’għandhomx 
kurċifiss. Dan is-sindku mhuwiex 
kattoliku prattikanti, imma qal li 
l-kurċifiss hu simbolu Kristjan, ta’ 
identità storiko-kulturali, ta’ paċi 
u mħabba, miftuħ għal kulħadd u 
marbut mal-għeruq tradizzjonali 

tal-Italja. Għamel dan il-ġest fis-skiet, 
meta l-iskejjel kienu magħluqa, 
biex jevita li dak li jagħmel jiġi 
strumentalizzat. Ħafna, biex ineħħu 
s-simboli reliġjużi mill-postijiet 
pubbliċi, qed jinqdew bl-iskużi ta’ 
inklussività, tolleranza, u libertà. 
Imma r-raġuni vera hi biex jitneħħa 
kull ħjiel tat-twemmin nisrani. 
Noqogħdu attenti u b’għajnejna 
miftuħin, għax dawn l-affarijiet hawn 
min qed irewwaħ favurhom anke 
f’Malta u Għawdex.



Difiża tas-Sewwa
Alla, il-morali tal-pajjiż, u l-qdusija tal-
familja. X’hemm ħażin f’dan kollu? 

Imma mhux kulħadd irid dan. Uħud, 
saħansitra nies ta’ skola għolja ħafna, 
sejħu dan il-ġest tal-mistħija, u waslu 
biex qalu li hu kliem li jqanqal u jwassal 
għall-mibegħda. Saħansitra kien hemm 
senatriċi li fuq il-mezzi soċjali dehret 
iżżomm poster kbir li jiddisprezza lil 
Alla, lill-pajjiż u lill-familja. Bil-kemm 
jitwemmnu kumment u ġesti bħal 
dawn! Jiġifieri, wara l-isforzi li saru biex 
jidħlu liġijiet immorali u li permezz 

Hawn ħafna tismagħhom jgħidu: 
“Id-dinja qed tinqaleb ta’ taħt fuq.” 
Hu kumment negattiv għall-aħħar, u 
m’hemmx dubju li hawn ħafna u ħafna 
tajjeb, sabiħ u qaddis fid-dinja. Imma 
ħafna oħrajn donnhom ħalfu li veru 
jridu jaqilbu d-dinja ta’ taħt fuq. Aqra 
dan li ġej.

Fl-Italja, quddiem il-kurrent ta’ qerda 
morali li qed isseħħ fil-pajjiż, nies minn 
kull livell tas-soċjetà, ħarġu bl-għajta 
Dio, Patria, Famiglia, jiġifieri ejjew 
naħdmu biex niddefendu l-unur ta’ 

tagħhom titkisser il-kultura tal-poplu, 
issa waslu biex, kieku għal dawn in-
nies, jiġi pprojbit li tiddefendi lil Alla, 
il-Pajjiż u lill-Familja! 

Jibżgħu jħobbu u jiddefendu lil Alla, lil 
pajjiżhom u lill-familja, għax inkella ma 
jkunux liberali u moderni. Imma fil-fatt, 
huma nikilisti, jiġifieri jridu l-qerda 
totali tas-sabiħ u l-qaddis. Nitolbu 
għad-dinja tagħna.

“F’SENA NFAQT 
£15,000 

FI PRODOTTI
TAS-SBUĦIJA.”

kożmetika. Wara li għamlet 
kalkolu tal-ispejjeż fuq 
dan kollu, waslet għall-
konklużjoni li nefqet 
£15,000 fuq prodotti tas-
sbuħija, u dan f’sena waħda! 
Hawn intebħet li l-infieq 
tagħha fuq dawn il-prodotti 
ħarbilha minn idejha. 
Setgħet tonfoq daqshekk 
għax kienet għadha tgħix 
mal-ġenituri tagħha, imma 
meta jkollha titlaq għal 
rasha x’kienet ser tagħmel? 
Intebħet li kienet qed tixtri 
dawk il-prodotti kollha 
tal-make-up mhux għax 

kellha bżonnhom imma biex 
tħossha aħjar meta kienet 
għaddejja minn dipressjoni. 
Irnexxielha tfieq minn 
dan il-‘mard’ bl-għajnuna 
tal-għarus tagħha, ta’ xi 
ħbieb u, fuq kollox, bir-rieda 
qawwija tagħha.

Xi żball kbir nagħmlu 
meta nħallu lilna nfusna 
nintrebħu minn xi vizzju. 
Biex teħles minnu toħroġ 
ruħek. Madankollu xorta 
m’għandniex naqtgħu qalbna 
u għandna nfittxu l-għajnuna 
ta’ min verament iħobbna.

Tfajla Ingliża, ta’ 25 sena, 
u li żammet isimha moħbi, 
qalet li f’sena nefqet £15,000 
fi prodotti ta’ sbuħija, għax 
kienet taħseb li b’hekk ser 
tħossha aħjar, imma, fil-fatt, 
spiċċat biex tilfet il-kontroll fuq 
l-infiq ta’ flusha u fuq ħajjitha.

Ġurnata minnhom, 
f’Diċembru 2018, bdiet 
iddur madwar il-kamra. 
Tgħid li ġabret: 213-il 
lipstick, 130-il eye shadow 
palette, 102 blusher, 65 
eyeliner u 17-il mascara, u 
ħafna prodotti oħra tal-
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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-1 ta’ Frar 2020. 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 dawk li ħadu sehem fil-kompetizzjoni. Prosit lil 
dawk kollha li ħadu sehem u b’mod speċjali lir-rebbieħa (J. Mifsud) li diġà rċeviet mingħandna bil-posta. Il-kompetizzjoni ta’ din id-darba hi:

MINN LIEMA ŻEWĠ ARTIKLI HU MEĦUD DAN IL-KLIEM:  “F’IDEJJA POĠĠILI FURKETTA” 
U “MELA NAQRAWHA, NIMMEDITAWHA U NGĦIXUHA”. IKTEB L-ISEM TAŻ-ŻEWĠ ARTIKLI. 

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-KBIR GĦADU ĠEJ 
Darba kien hemm mara Ingliża li 
kienet tgħin ħafna fil-parroċċa, l-aktar 
meta kien ikun hemm xi ikla. Wara 
li jkunu kielu, kienet iddur in-nies 
preżenti u tgħidilhom biex iżommu 
l-furketta “għax il-kbir għadu ġej!” 
Mela din il-mara twajba waslet biex 
tmut, u l-kappillan mar jassistiha. 
Wara li rċeviet is-sagramenti, daret 
lejn il-kappillan u qaltlu: “Meta mmut, 
f’idejja poġġili furketta.” Il-kappillan 

ħaseb li kienet qed thewden. Imma 
meta staqsieha għaliex trid din 
il-furketta f’idejha, pronta pronta 
weġbitu: “Biex in-nies li jarawni 
jiftakru li “l-kbir għadu ġej!”

Tabilħaqq, il-kbir għadu ġej! Għax 
meta mmutu, ilkoll irridu nidhru 
quddiem l-Imgħallem Ġesù għall-
ġudizzju, fejn aħna nittamaw li ser 
jagħtina l-premju ta’ dejjem. Aħna 

m’għandniex ngħixu qisna team tal-
football li qed jaħdem biex ma jaqax, 
imma bħal team tal-football li qed 
jaħdem biex jirbaħ il-league u t-tazzi 
kollha li jista’ jirbaħ.

Kemm hu iblah min jaħdem biex 
kemm kemm ma jaqax fl-infern. 
Aħna rridu naħdmu biex nirbħu 
t-trofew tal-ġenna. Tabilħaqq, il-kbir 
għadu ġej!



KOMPETIZZJONI

Iż-Żewġ Pilastri ta’ San Ġwann Bosco
fuq il-bastiment kbir u sabiħ, imma ma 
setgħu jagħmlu xejn kontrieh. Kultant, 
il-bastiment kbir u sabiħ beda jagħmel 
l-ilma, imma żiffa ħelwa miż-żewġ pilastri 
kienet tagħlaq il-feriti fil-bastiment. 

Ġwanni Bosco temm jgħid hekk: “Provi 
gravi ħafna hemm lesti għall-Knisja. 
Dak li sofrejna sa issa m’hu xejn ħdejn 
dak li għad jiġri. Dawk il-bastimenti 
jfissru l-għedewwa tal-Knisja li 
jagħmlu minn kollox biex jgħarrqu 
l-bastiment kbir u sabiħ, li hi 
l-Knisja. Żewġ ħwejjeġ biss 
jistgħu jsalvawna f’din is-
siegħa gravi: id-devozzjoni 
lejn Marija u t-tqarbin 
frekwenti. Ejjew 
nagħmlu l-almu 
kollu tagħna biex 
nużaw dawn iż-żewġ 
mezzi u nħajru 
lill-oħrajn jużawhom 
kullimkien.” 

Alla kien imexxi lil dan il-qassis qaddis 
simpatiku b’ħafna ħolm. Waħda mill-
ħolmiet tiegħu kienet din li ġejja. Ħolom 
li qed jara bastiment kbir u sabiħ li, iżda, 
kien iċċirkundat minn bastimenti lesti 
għat-taqbida. Dawn bdew resqin għal fuq 
il-bastiment il-kbir u sabiħ biex jagħtuh 
in-nar u jeqirduh għal kollox. Madwar dan 
il-bastiment formidabbli kien hemm flotta 
ta’ bċejjeċ tal-baħar biex jiddefenduh. 
L-għedewwa bdew iwaddbu lejh kull ma 
kellhom biex jeqirduh. Kollox kien favur 
l-għedewwa, saħansitra r-riħ u l-mewġ.

Imma f’ħin bla waqt, tfaċċaw żewġ 
pilastri formidabbli li baqgħu telgħin lejn 
is-sema. Fuq waħda kien hemm statwa 
tal-Verġni Immakulata b’kitba li kienet 
tgħid: “Għajnuna tal-Insara”, waqt li fuq 
il-pilastru l-ieħor, li kien akbar u aktar 
qawwi, kien hemm Ostja kbira bil-kitba: 
“Is-salvazzjoni tal-insara.”

Attakk feroċi beda fuq il-bastiment kbir u 
sabiħ. Il-battalja baqgħet dejjem tiħrax. 
Il-bastimenti tal-għadu bdew jidħlu 

L-EŻISTENZA TAL-INFERN
Ikollok tibqa’ hemm! 
Noqogħdu attenti li ma 
mmorrux nemmnu l-ereżiji 
tal-lum, fostom li l-infern 
ma jeżistix. Il-ħniena ta’ 
Alla hija infinita imma 
daqstant ieħor il-ġustizzja 
tiegħu. L-infern mhuwiex 
xi invenzjoni tal-Knisja biex 
tbeżża’ bih, imma hu realtà. 
Il-ħsieb tiegħu jgħinna 
biex ngħixu ħajja tajba, 
magħquda minn issa ma’ 
Alla u b’hekk inkomplu 
naħdmu u nagħmlu l-ġid 
ħalli wara din il-ħajja 
mmorru nkomplu ngawdu 
lil Alla għal dejjem. 

papali Biagio da Cesena, 
bdew kampanja organizzata 
ta’ ċensura kontra din 
il-pittura. Meta Biagio da 
Cesena qal li dik il-pittura 
kienet aktar addattata għal 
xi pixxina jew taverna, 
Michelangelo ma felaħx aktar 
u ried ‘ipattihielu’. X’għamel? 
Pinġa lil dan Biagio da 
Cesena bħala Minos, il-
ġudikant tad-dinja tal-ħażen, 
f’kelma waħda, poġġieh fl-
infern. Meta Biagio da Cesena 
pprotesta, il-Papa qallu: 
“Jien m’għandix setgħa fuq 
l-infern, u għalhekk ikollok 
tibqa’ hemm.”

Meta Michelangelo pitter 
il-famuża pittura tiegħu 
tal-Ġudizzju Universali 
fil-Kappella Sistina, qamet 
polemika sħiħa. Dak iż-żmien 
aktar mil-lum, l-opri tal-arti 
kienu jqajmu diskussjonijiet 
kbar ħorox, u x-xogħlijiet ta’ 
Michelangelo, kemm il-pitturi 
u kif ukoll l-iskulturi, kienu 
attrazzjoni prinċipali. Imma 
din il-pittura tal-Ġudizzju 
Universali qajmet diskussjoni 
fl-ogħla livelli saħansitra 
fil-Vatikan. Il-Kardinal Carafa, 
l-Ambaxxatur ta’ Mantova, 
Monsinjur Sernini, u b’mod 
speċjali ċ-ċerimonjier ewlieni 
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Josef Mayr-Nusser kien diriġent tal-
Azzjoni Kattolika f’Bolzano, l-Italja, 
u ġie reġistrat fl-SS fl-1942.  Ġie 
maqtul fil-kamp tal-konċentrament 
ta’ Dachau għax ma riedx jieħu 
l-ġurament ta’ fedeltà lejn Hitler, 
minħabba l-konvinzjonijiet reliġjużi 
tiegħu. Kellu biss 34 sena.

Wara li rrifjuta li jieħu dan il-
ġurament viljakk, ġie arrestat 
f’Danzik fl-1944. Ipproċessawh u 
qatgħuhielu għall-mewt. Tellgħuh 
fuq ferrovija, flimkien ma’ 40 
objettur tal-kuxjenza. Imma meta 
l-ferrovija waslet fil-belt ta’ Erlangen 
kellha tieqaf, għax il-linji kienu 
qed jiġu attakkati mill-Alleati. 
Josef kien marid b’deni qawwi. 
Wieħed mill-għassiesa nażisti, li 
kien ex-seminarista, tħassru u ħadu 
għand tabib militari. It-tabib qal li 
ma kellu xejn u kellu jirritorna fuq 
il-ferrovija, fejn miet mal-lejl. Difnuh 
f’Erlangen. Fis-snin 50 il-fdalijiet 
tiegħu ħaduhom f’Renon, Alto 
Adige, fejn jinsabu fil-knisja żgħira 
ta’ San Ġużepp.  

Kemm għandna bżonn nies bħal 
Josef li jieqfu bil-kuraġġ kollu 
kontra l-ħażen. L-Ispirtu s-Santu tana 
d-don tal-qawwa fil-Magħmudija u 
l-Griżma tal-Isqof, imma aħna rridu 
nagħmlu l-parti tagħna u nħaddmu 
dan id-don.

ID-DINJA TIXTRINA BIR-RIGALI

issa hu l-mument li taħtaf, illum hu 
tiegħek għax għada ma tafx x’se jiġri. 
U allura, kif jgħidu l-Ingliżi, make hay 
while the sun shines. 

Kemm hu iblah min ma jarax ’il 
bogħod, min ma jaħsibx fil-ħajja ta’ 
dejjem. Jagħmel ħafna sens li ngħixu 
ħajjitna mill-perspettiva tal-eternità.

Gabriele d’Annunzio kien faxxist kbir 
imma kien jaqla’ wisq inkwiet. Ma 
kienx jissaporti lill-avversarji u kellu 
karattru qawwi ħafna. Kien jinkwieta 
anke lid-Duce Benito Mussolini, għax 
il-kritika tiegħu ma kinitx taf b’limitu. 
Allura, biex Mussolini jżomm kwiet 
lil Gabriele d’Annunzio, u ma jħallihx 
jidħol fil-politika, kien jagħtih ħafna 
flus u rigali prezzjużi. Meta xi ħadd 
ilmenta ma’ Mussolini dwar dawn 
il-preferenzi tiegħu ma’ d’Annunzio, id-
dittatur faxxista wieġeb: “Meta jkollok 
darsa mħassra, għandek għażla bejn 
żewġ toroq: jew taqlagħha jew timliha 
bid-deheb. Jien għażilt it-tieni waħda!”

Hekk taħdem id-dinja, tipprova 
timliena bid-deheb, bil-ġid, bil-
preferenzi, bil-favuri, bil-flus, bil-
korruzzjoni, biex tixtrina u żżommna 
magħha. U huma ħafna li qed jaqgħu 
bħall-karti tal-logħob għax, jirraġunaw: 

JOSEF 
MAYR-NUSSER, 
MARTRI GĦAX 
IRRIFJUTA 
N-NAŻIŻMU



Il-ħanut li joffrilek għażla kbira 
ta’ kotba b’ispirazzjoni Nisranija 
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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 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.

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!

Miċ-Ċina għal Milan… 
u fi ħdan il-Knisja Kattolika

Jiaqi Chen twieldet fl-1990 f’Dongguan, 
fiċ-Ċina, u għalhekk għandha 29 
sena. Marret Milan fejn ħadet Masters 
fl-ekonomija fl-università magħrufa 
Bocconi ta’ Milan, u wara, mill-istess 
università, akkwistat il-lawrija fil-
Marketing Management. Għamlet erba’ 
snin tgħix fil-Kulleġġ Viscontea tal-
Fondazione Rui f’Milan. 

Tirrakkonta li kienet toqgħod fil-parti 
taċ-Ċina qrib Hong Kong. F’Nanchino 
studjat il-ġurnaliżmu. Kellha idea vaga 
tal-Kattoliċiżmu u qatt ma kellha kuntatt 
mar-reliġjon nisranija. “Qatt ma bsart kif 
il-laqgħa tiegħi ma’ Ġesù Kristu kienet 
ser tibdilni daqshekk!”

Riedet tmur tistudja Franza biex tistudja 
l-Franċiż, imma fl-2014 ġietha okkażjoni 
tmur l-Italja u spiċċat Milan tistudja 
fl-Università Bocconi. Fir-Residenza 
Viscontea tal-Fondazione Rui sabet 
dar fejn toqgħod f’ambjent familjari 
mill-aqwa. Hemmhekk iltaqgħet ma’ 
ħafna nies mill-aħjar, u kienet għaliha 
esperjenza fantastika li biddlitilha 
ħajjitha. 

Kienu dawn in-nies li wassluha għand 
Kristu. L-ambjent fil-kulleġġ għenha 

wisq biex tasal għal din il-bidla 
fundamentali f’ħajjitha. Ħallietilha 
impressjoni kbira l-ewwel sentenza 
li qaltilha ħabiba tagħha: “Fejn 
hemm il-ferħ, hemm Alla!” U ntebħet 
kemm dan kien veru bl-esperjenza 
li għaddiet minnha. Fl-2015 mietet 
nannitha, u flimkien ma’ waħda minn 
sħabha, talbet għaliha. Hawn ħasset 
li hemm xi ħadd li jimla u jsabbar 
il-qlub.

Intebħet li ħajjitha kienet tista’ tkun 
aktar għanja u tagħmel aktar sens. 
Ħasset li kellha xi ħaġa nieqsa. 
Intebħet li dak li kellha nieqes kien 
jinsab fil-mod sabiħ li bih kienu 
jgħixu l-ħbieb u l-kollegi tagħha, u 
fuq kollox, fit-tabernaklu tal-kappella 
żgħira tar-residenza. 

Meta ntebħet li s-soluzzjoni kien 
Ġesù, iddeċidiet li titgħammed u 
tidħol fil-familja kbira ta’ Alla, jiġifieri 
l-Knisja Kattolika.  

Aħna, il-grazzja tal-Magħmudija 
sibniha fuq platt, bla ma qatt kellna 
nitħabtu għaliha. U forsi għalhekk li 
ma tantx napprezzawha. Grazzi Mulej 
tal-grazzja kbira tal-Magħmudija. 7



META TKUN QED 
TGĦIX MA’ TEŻORI

Fuq id-Difetti tal-Oħrajn

F’dar qrib Pariġi, preċiżament 
f’Compiègne, instabet pittura tal-
famuż pittur Taljan Cimabue (1240-
1302). Din il-pittura tiffigura lil Kristu 
mwaqqa’ għaż-żufjett mis-suldati. Hu 
stmat li f’irkant li kellu jsir f’Ottubru 
2019, tista’ tinbiegħ għal madwar 
€6,000,000, imma fil-fatt, inbiegħed 
għall-€24,000,000.  Dan il-kwadru 
żgħir kien imwaħħal mal-ħajt tal-kċina 
tad-dar ta’ waħda anzjana. Skont 
il-periti Turquin, esperti tal-arti antika, 
m’hemm l-ebda dubju li hu xogħol 

Cimabue. Ix-xogħlijiet ta’ Cimabue 
huma rari ħafna u l-aħħar xogħol 
li nstab li kien tiegħu ġie skopert 
għexieren ta’ snin ilu. Dik l-anzjana 
ma kellhiex idea li dik il-pittura kienet 
opra unika tal-arti li setgħet tqallagħha 
flejjes kbar. Tal-familja dejjem ħasbu 
li kienet xi ikona ta’ ftit valur. Mur 
għidilhom x’teżor kellhom u li miegħu 
għexu s-snin!

U forsi aħna m’aħniex ngħixu ma’ teżori 
wisq aktar prezzjużi? Forsi l-Ewkaristija 

mhijiex teżor ta’ siwi bla tarf? Forsi 
l-Qrar mhuwiex teżor tal-ħniena infinita 
ta’ Alla għalina? Forsi l-bqija tas-
sagramenti mhumiex teżori infiniti? 
Forsi t-talb, li bih nistgħu ningħaqdu 
mal-Ħallieq, mhuwiex teżor li jiswa 
ferm aktar minn €24,000,000?

Ejjew nagħrfu t-teżori li aħna mdawrin 
bihom u li magħhom qed ngħixu 
u ninvestu fihom għax dawn huma 
l-veri teżori li jqallgħuna imgħax li ma 
jispiċċa qatt.

Idra mela ħu paċenzja bid-difetti 
tal-oħrajn, b’kulma jaqgħu fih, għax 
inti wkoll, kos, għandek bosta difetti 
li oħrajn ikollhom jitqannew bihom. 

Jekk ma tistax tbiddel lilek innifsek kif 
tixtieq, b’liema mod trid li ħaddieħor 
ikun skont ma titlob qalbek? Lill-oħrajn 
irriduhom perfetti, u mbagħad  
id-difetti tagħna xejn ma nħabirku biex 
neqirduhom.” 
 
Infatti jidhrilna li l-oħrajn għandhom 
jinżgħu għal kollox mid-difetti 
tagħhom u fuq tagħna nagħlqu 
għajnejna. Ma naħmlux naraw li 
l-oħrajn ikollhom xi ftit tal-libertà, 
imma mbagħad allaħares xi ħadd 
jiċħdilna xi ħaġa milli nitolbu. 
Lill-oħrajn irriduhom marbutin bi 

kmandamenti u obbligi u għalina ma 
rridux ħlief ħlewwa u komma wiesgħa. 
 
Imma ngħiduha: issa li kulħadd kien 
perfett, kieku fiex ikollna nieħdu 
paċenzja bl-oħrajn għall-imħabba 
t’Alla? Għaliex, għandek taf, Alla 
qassamha hekk, biex nitgħallmu 
nerfgħu t-tagħbija ta’ xulxin: u 
għalhekk ħadd m’hu bla difett, ħadd 
bla toqol fuq spallejh. Ilkoll għandna 
bżonn tad-dwal ta’ xulxin; u għalhekk 
hemm bżonn li wieħed jagħder, 
isabbar, jgħin, jgħallem u jwiddeb lil 
sieħbu.

(Mill-ktieb klassiku ‘L-Imitazzjoni ta’ Kristu’)


