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alla falz 

L-alla falz fil-forma tal-għoġol tad-deheb li 
għamlu l-Lhud fi żmien Mosè għadu jeżisti!  
U kif għadu jeżisti!  
Il-bniedem tal-lum għadu jadura dan l-alla falz imma issa fil-forma 
tal-flus, u fil-forma ta’ dak kollu li wieħed jista’ jaħkem bihom! 
U hawn ħafna jagħmlu dan akkost ta’ kollox, bla ma jġibu rispett lejn 
ħadd u xejn. 
Ir-regħba għall-flus qed iġġiegħel lill-bniedem jaħseb għalih innifsu 
biss; qed iġġiegħlu jasal għal kollox, saħansitra jġib it-tbatija fuq l-
oħrajn, basta jkun servut hu. Issib min anki lest li joqtol għall-flus. 
Il-bniedem marad b’din il-marda tar-regħba. U donnu ma jridx ifieq 
minnha. 
Nesa għal kollox lil Alla ta’ veru, u sawwar lil dan l-alla falz 
minflok! Eżatt kif għamlu l-Lhud fid-deżert. Sewwa jgħidu li l-
istorja tirrepeti ruħha! 
Miskin il-bniedem. Qed jara madwaru kemm hu ta’ xejn li wieħed 
jakkwista l-ġid ta’ issa, u xorta jibqa’ jakkwista l-ġid kif ġie ġie basta 
jistagħna. 
U dan bil-konsegwenza li qed jitlef il-ġid veru, il-ferħ dejjiemi, il-
premju li ma jispiċċa qatt. Dan hu l-bniedem tal-lum: bniedem 
intelliġenti, imma daqstant ieħor bniedem iblah! 
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Editorjal 

Bla preċedent 
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Ħbieb, 
Kulħadd jinsab allarmat u mbeżża’ b’dan il-mard 
kollu u mwiet kaġun tal-virus Covid-19 li ħakem  
il-popli tad-dinja kollha. Dan hu diżastru mondjali 
u bla preċedent, li kif qed naraw affettwa u għadu 
qed jaffettwa ħażin lil kulħadd ...  
 

Ta’ min nagħmlu xi ftit riflessjonijiet rigward dan li 
qed jiġri madwarna ...  
 

... kemm konna neħduha ‘for granted’ li nqumu 
filgħodu għax-xogħol, hekk li min jaf kemm 
gergirna wkoll ... u issa forsi spiċċajna bla xogħol; 
 

... kemm kienet normali hux li nixtru dak li 
nixtiequ, meta rridu u minn fejn irridu, bħal kieku 
xejn, u erħielna ngorru jekk ma nsibux dik il-ħaġa 
li xtaqna ... u issa ma nistgħux għax il-ħwienet 
magħluqa; 
 

... kemm-il darba iltqajna flimkien, morna għand 
xulxin, ħadna b’idejn xulxin ... u forsi nqasna milli 
nżuru lil xi ħadd marid jew li kien jinsab waħdu ... 
u issa ma nistgħux nagħmlu dan; 
 

... kemm konna neħduha ‘for granted’ li nkunu 
b’saħħitna, noħorġu minn djarna bla biża’, 
niltaqgħu u nitkellmu bla xkiel ma’ dak u mal-oħra, 
u forsi ma nsellmux lil dik il-persuna għax ma 
għandniex grazzja magħha; u issa ħafna biża’ u 
restrizzjonijiet biex nagħmlu dan; 
 

... kemm-il darba morna l-quddies u laqgħat 
reliġjużi, forsi bi drawwa aktar milli b’devozzjoni; 
u issa li ma nistgħux nagħmlu dan qed naraw  
il-valur veru tagħhom;  
 

Qatt ma bsarnieha f’mitt sena din is-sitwazzjoni ta’ 
ċaħda, ta’ mard, ta’ mwiet. Forsi, meta fl-aħħar 
neħilsu minn dan kollu, il-bniedem jibda japprezza 
s-sabiħ tal-ħajja u inkunu grati lejn il-Mulej  
tas-saħħa u l-affarijiet kollha li nkunu nistgħu 
nibdew nagħmlu mill-ġdid. 
 

Mulej, eħlisna minn din il-pandemija qerrieda. 



 

 

 

it-triq - mejju 2020                                                                                          3                                                         

Il-karozza tal-linja kienet mimlija żgħażagħ: min deher daħqan u 
jiċċajta ma’ sħabu, u oħrajn wiċċhom kien jixhed bħal dieqa għax 
kienu mħassbin. 
Raġel li kien riekeb fuq l-istess karozza tal-linja qal lil sieħbu li kien 
ħdejh: 
‘Arahom. Dawn iż-żgħażagħ sejrin jaraw ir-riżultat tal-eżamijiet li 
għadhom kemm għamlu. Għalkemm għadhom ma rawx ir-riżultat, 
wieħed jintebaħ minn issa min minnhom qed iħossu li mar tajjeb, u 
min minnhom qed jibża’ li mar ħażin ... arahom, min hu ferħan u 
min hu mdejjaq.’ 
 
Il-kliem ta’ dan ir-raġel nistgħu ngħiduh għalina lkoll. Bħal dawk iż-
żgħażagħ, aħna ninsabu għaddejjin u mexjin ’il quddiem biex naslu 
għal dak il-waqt li jinqaralna r-riżultat aħħari ta’ kif morna fl-eżami 
ta’ ħajjitna. Dan se jkun riżultat importanti mmens, għax miegħu 
hemm marbuta s-salvazzjoni  tagħna jew it-telfien tagħna. 
 
U aħna wkoll, bħal dawk iż-żgħażagħ f’dal-linja, minn issa qisna 
nħossuh x’riżultat se jkun. Bejn wieħed u ieħor, mill-ħajja li għexna 
u minn dik li għadna qed ngħixu, inħossu fina jekk morniex tajjeb 
jew le. Nittamaw ‘iva’, imma xi ftit jew wisq inħossu fina jekk 
ħaqqniex kastig jew premju, jekk aħniex se nsibu maħfra u ħniena 
jew le. 
 
Li hemm tajjeb hu li, sakemm għadna ħajjin, nistgħu insewwu l-
ħsara li stajna għamilna billi nindmu ġenwinament, u permezz ta’ 
qrara tajba niksbu mill-ġdid il-maħfra tal-Mulej. 
 
Tajjeb li spiss nagħmlu eżami tal-kuxjenza biex, fejn morna lura 
nirranġaw malajr, u ma nħallux għall-għada għax ... għada jaf ma 
jasalx għalina! 
 

bħal dawk iż-żgħażagħ 

fuq tal-linja 



Ħlas Xejn 
Roger, tifel ta’ 10 snin, mar jiftaħ il-karus u ma sabx flus biżżejjed biex 
jixtri ktieb li kien fih ħafna logħob. Beda jara kif jista’ jakkwista flus iktar. 
Iva. Ġietu ideja x’jagħmel biex ikun jista’ jaqla’ aktar flus mingħand 
ommu. Qabad karta u lapes u beda jikteb ... 

Ma, tax-xogħol li nagħmillek, għandek tagħtini dawn il-flus 
 
Ta’ kemm naqla’ ħaxix ħażin mill-ġnien                      5 euro 
Talli nnaddaf il-kamra tiegħi                2 euro 
Ta’ kemm immur nixtrilek mingħand tal-grocer           2 euro 
Ta’ kemm nieħu ħsieb ta’ oħti sakemm int tmur tixtri   1euro 
Talli noħroġ kuljum il-borża taż-żibel                           1 euro 
Talli ġibt marki tajbin fl-eżami                                      4 euro 
Talli nsaqqilek il-qsari u nneħħi l-weraq niexef            3 euro 
                    
                                    B’kollox total jiġu                     18 euro 

Omm Roger kienet qed issajjar meta dan Roger mar ħdejha u taha l-karta 
bil-kont ta’ kemm fl-opinjoni tiegħu għandha tagħtih. Hi qrat li kien hemm 
fuq il-karta, u waqfet taħseb għal ftit sekondi. Imbagħad dawret il-karta u 
fuq in-naħa l-oħra tagħha kitbet hekk: 

Għad-disa’ xhur li ġarrejtek fija sakem twelidt          ħlas xejn 
Għall-iljieli li qomt miegħek meta kont tkun marid ħlas xejn 
Għall-biki li jien bkejt minħabba fik  ħlas xejn 
Għall-ġugarelli, ħwejjeġ, ikel u mitt ħaġa oħra li tajtek ħlas xejn 
 
Meta tgħodd dawn kollha, il-ħlas ta’ mħabbti għalik ... Huwa Xejn 
 

Għajnejn Roger imtlew bid-dmugħ hekk kif qara 
dak li kitbitlu ommu. Huwa qalilha: ‘Ma, jien 
ukoll inħobbok ħafna ħafna’, u bil-lapes u b’ittri 
kbar fuq in-naħa fejn għamel il-kont kiteb: 
‘KOLLOX IMĦALLAS’. U għannqu lil xulxin! 
 

Nawguraw il-festa t-tajba lill-ommijiet kollha. 



‘ A ħna nistgħu naqsmu bejnietna x-xogħol u  
l-ħidma tagħna’. Dan il-kliem kien qalu San 

Ġwann Bosco lil Michael Rua (ritratt lemin), li 
kien wieħed mill-ewwel grupp ta’ Don Bosco 
meta kellu x-xewqa li jwaqqaf is-Salesjani. U 
hekk ġara. 
 

     Michael Rua, li kien l-iżgħar fost disat’aħwa, 
twieled fid-9 ta’ Ġunju 1837, u fl-1852 beda jmur fl-Oratorju fejn Don 
Bosco kien beda jwettaq ħidma spiritwali kbira. 
 

     Sar saċerdot fl-1860 u tliet snin wara sar l-ewwel direttur  
tal-kulleġġ ta’ Mirabello. Mexxa wkoll l-inizjattiva ‘Letture 
Cattoliche’ (li tfisser Qari Kattoliku) bil-ħsieb li n-nies isiru midħla  
tal-qari nisrani u jsiru jħobbuh. Fl-1875, sar id-Direttur Ġenerali  
tas-Sorijiet Sależjani. Kien dejjem jassisti lil Don Bosco fil-vjaġġi 
tiegħu. Għal 36 sena sħaħ kien l-aktar kollaboratur viċin mal-Fundatur 
tas-Sależjani. 
 

     Fuq xewqa tal-istess Don Bosco, il-Papa Ljun XIII, fl-1884 aċċetta 
li Don Michael Rua jkun is-suċċessur ta’ Don Bosco. Hekk ġara fil-
fatt, meta l-istess Papa ikkonferma lil Don Rua bħala l-mexxej il-ġdid 
tas-Sależjani fl-1888, ftit xhur wara l-mewt ta’ Don Bosco. Huwa qeda 
b’ħeġġa kbira u bi spirtu ta’ missier il-ħidma qaddisa li ġiet fdata 
f’idejh. Fil-fatt kienu jsejħulu ‘Ir-Re tal-Ġentilezza’. 
 

     Fi żmienu tant kibret is-Soċjetà tas-Sależjani, li Don Rua bagħat  
il-patrijiet tiegħu mad-dinja kollha, b’attenzjoni speċjali lejn l-artijiet 
tal-missjoni. Baqa’ fidil lejn dak li xtaq il-fundatur. Kliemu dejjem 
kien ‘Don Bosco qal’, ‘Don Bosco għamel’, ‘Don Bosco ried’. Meta 
hu miet fl-età ta’ 73 sena, is-Soċjetà tagħhom kibret minn 773 patri 
għal 4000; u minn 57 Oratorji għal 345, u minn 6 provinċji għal 34 fi 
33 pajjiż. 
 

Fid-diskors li għamel il-beatu Papa Pawlu VI meta għamel beatu lil 
Don Michael Rua, huwa qal: ‘Il-Familja Sależjana taf l-oriġini tagħha 
lil Don Bosco, u lil Don Rua l-kontinwazzjoni tagħha. Huwa rnexxielu 
jsarraf l-eżempju tal-Qaddis fi skola, ir-regola fi spirtu, il-qdusija 
tiegħu f’mudell. In-nixxiegħa tal-ilma li beda Don Bosco, Don Rua 
rnexxielu jbiddilha fi xmara.’ 

 Minn nixxiegħa għal xmara 



Fil-mixja tiegħi, fis-suq tal-ħajja, il-Mulej laqqagħni ma’ din  
is-sentenza li lili għamlitli tassew ħemel ġid! 
 

Fl-aħħarnett, ejjew nirringrazzjaw lill-Mulej għall-qdusija  
tal-Poplu fidil tiegħu, li aħna msejħa li nirgħu u permezz 
tiegħu l-Mulej jirgħa lilna u jieħu ħsiebna. 
 

Emmnuni li bkejt meta qrajt din is-sentenza mill-Ittra ta’ Papa 
Franġisku lilna s-saċerdoti! Għaliex, fil-ħajja tiegħi, nista’ 
nagħti xhieda fit-tul kemm il-Mulej kien, għadu u żgur li se 
jibqa’ jirgħa lili u jieħu ħsiebi b’tant nies sempliċi li jgħixu  
s-sejħa lajkali tagħhom b’ħafna u ħafna impenn! 
 

U x’se ngħidlu lill-Mulej għal dan kollu? Infaħħrek Mulej! L
-għaliex it-tjieba tiegħek miegħi hi għal dejjem! Amen! 
 

                                                    
                                             Patri Mario Attard OFM Cap 
 

 

Niftakru fit-talb tagħna ... 
 
... fir-ruħ ta’ TESSIE CUTAJAR, li kienet 
taħdem fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. 
Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem. 

_ mis-suq tal-hajja 

 

The day the Lord created Hope was probably the same day  

He created Spring.                                  Bernard Williams 
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Il-Ġimgħa - 1 ta’ Mejju 2020 
SAN ĠUŻEPP ĦADDIEM 
Ikun tajjeb jekk f’dan il-jum speċjali, barra li nitolbu lil San 
Ġużepp iħares lilna l-ħaddiema, ikompli jgħin lill-umanità kollha 
f’dawn iż-żminijiet hekk diffiċli; 
 

Is-Sibt - 2 ta’ Mejju 2020 
L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR 
Tkun ħaġa sabiħa li fl-ewwel Sibt tax-xahar, għalkemm ma  
nistgħux nattendu għall-quddies u nitqarbnu, ngħidu r-Rużarju 
b’devozzjoni lejn il-Qalb bla tebgħa ta’ Marija;  
 

Il-Ħadd - 10 ta’ Mejju 2020 
JUM L-OMM 
F’dan il-jum speċjali naħsbu fl-għeżież ommijiet tagħna, u dan 
ngħiduh kemm għal dawk l-ommijiet li qegħin ingawduhom 
magħna, kif ukoll għal dawk l-ommijiet li jinsabu fil-mistrieħ ta’ 
dejjem. 

 

L-imperatur Alessandru l-Kbir, li kellu kull ma jrid, meta kien 
fuq is-sodda tal-mewt xtaq: 
 

 Li t-tobba jġorru t-tebut tiegħu biex kulħadd jara li quddiem 
il-mewt lanqas l-aqwa tobba ma kellhom is-setgħa li jfejquh; 

 

 Li jxerrdu ġidu fit-triq li tagħti għaċ-ċimiterju biex juri li  
       l-ġid materjali baqa’ fid-dinja u li ma setax jieħdu miegħu; 
 

 Li jħallulu jdejh imdendla ’l barra mit-tebut biex jarahom 
kulħadd, għax fid-dinja jdejna vojta nidħlu, u wara li 
jispiċċalna l-aqwa teżor - li hu ż-żmien - noħorġu mid-dinja 
b’idejna vojta. 



Jekk tixtieq twaqqaf l-abbonament tiegħek f’dan il-fuljett, nitolbuk tinforma  
lid-direzzjoni billi tiktbilna fl-indirizz postali jew elettroniku li jidhru hawn taħt. 

Il-ħarġa tal-fuljett tagħna ‘It-Triq’ ta’ Mejju 2020  
qed niddedikawha b’apprezzament għal ħabib tagħna  

li għamel offerta sabiħa għal dan l-istess fuljett. 
Waqt  li nirringrazzjawh, inwegħduh it-talb tagħna. 

                                                                                    Id-Direzzjoni 

Offerti permezz ta’ cheques bankarji, għandhom ikunu pagabbli: 

Prayer Group IT-TRIQ  

Kull korrespondenza għandha tintbagħat lil:  

Paul Schembri - 73, ‘Terezita’, Triq Birbal, Balzan BZN 9015 
 

w: www.it-triq.org  ●  email: it-triq@camline.net.mt  ●  Tel: 21440384 

‘I lost some weight last month. But 
now it found me.’ 
 
‘Your waffle iron isn’t working, dear.’ 
‘Please just stay away from my laptop, 
Grandma!’ 
 

A little boy visits his farmer grandpa and watches him milk the cows. 
The next day one of the cows runs away and grandpa is really upset 
about it.  ‘Don’t worry, Grandpa,’ says the boy helpfully, ‘she can’t 
have gone very far with an empty tank.’ 
 
A very panicky Emma bursts into her brother’s bedroom and shakes 
him awake: ‘Jeremy, come quick, there’s a mouse squeaking under 
may bed!’ 
Jeremy yawns, ‘And what do you think I should do, oil it?!’ 

DROPS OF  
LAUGHTER 

 

 

Happiness doesn’t come through SELFISHNESS,   
but  through SELFLESSNESS.  

Everything you do comes back around. 


