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Ninġabar: 

Infittex li nikkwieta sabiex inkun nista’ nitlob. Naħseb ftit fuq il-pożizzjoni tiegħi. Nibda minn rasi u 

għal ftit sekondi nikkonċentra fuq il-pożizzjoni tagħha. Imbagħad nitfa’ l-attenzjoni tiegħi fuq 

għonqi, wara ftit fuq idejja u mbagħad fuq saqajja. Jekk inħoss tensjoni f’xi muskolu, nipprova 

nirrilassah. Meta nħossni kalm nidħol fil-preżenza t’Alla.  

Merħba! Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu 

sabiex il-Knisja fiċ-Ċina tippersevera fil-fedeltà tagħha lejn il-Vanġelu u tikber fl-għaqda. 

X’nista’ nagħmel: 
Matul dan ix-xahar infittex fuq l-internet dwar il-Kattoliċi fiċ-Ċina u nżommhom fit-talb tiegħi. 

Kliem ta’ dawl: 

Dawk li juru fedeltà dejjem huma minoranza żgħira.                 Arthur W. Pink 

Nitlob: 
Mulej nitolbu għal ħutna l-Insara fiċ-Ċina sabiex dawn jadurawk u jfittxu li jimxu warajk b’fedeltà u 

mingħajr biża’. 

Naħseb ftit: 

Kont taf li l-membri, speċjalment il-qassisin u l-isqfijiet tal-Knisja ta’ taħt l-art fiċ-Ċina ħafna drabi 

jiġu ppersegwitati?  L-isqfijiet fi ħdan il-Knisja li hi approvata mill-Gvern Ċiniż jintgħażlu               

mill-Gvern. Għaliex taħseb li l-Gvern fiċ-Ċina jipprova jikkontrolla r-reliġjon? 

Fatt ċkejken: 

Shiu fetħet ir-rigal li kien għadu kif taha binha, Miki. Kien fih 

ikona kbira tal-fidda tal-Aħħar Ċena. “Indunajt li kienet 

għoġbitni hux meta morna nixtru flimkien u rajnieha fil-ħanut,” 

qaltlu bi tbissima kuntenta. Miki ħassu ferħan. Kien għadda         

l-vaganzi tas-sajf jaħdem ġo pixxina u fl-aħħar ġemma biżżejjed 

sabiex ikun jista’ jixtri l-ikona. Ma kinitx b’xejn, imma xtaq jagħti 

rigal xieraq lill-ġenituri tiegħu fl-okkażjoni tal-għoxrin 

anniversarju taż-żwieġ tagħhom. 

“Ser inkunu tard għall-quddies” qal missier Miki. Hu u Shiu xtaqu jagħmlu quddiesa ta’ 

ringrazzjament għal dawk l-għoxrin sena żwieġ li kienu għixu flimkien. Shiu għannqet lil binha u 

marret il-quddies flimkien ma’ żewġha. Hi xtaqet li Miki jmur magħhom, imma kien għad għandu 

ħmistax-il sena. Il-gvern kien ipprojbixxa li tfal taħt l-età jipparteċipaw f’attivitajiet reliġjuzi. Kieku 

Miki mar il-quddies magħhom, dan seta jġib fl-inkwiet mhux biss lill-ġenituri tiegħu, imma wkoll 

lill-qassis u l-bqija tal-komunità. 

Meta kienet għadha tifla, Shiu kienet tmur fi knisja fejn kienu jiltaqgħu bil-moħbi. Meta twieled 

Miki, Shiu bdiet tmur ġo knisja li kienet approvata mill-gvern għax beżgħet li nkella jsofri Miki. 

Binha kien għadu qatt ma esperjenza x’jiġifieri tkun membru ta’ komunità Nisranija fil-Knisja. Shiu 

kienet tinkwieta li meta jikber, ma jkunx interessat li jibda jmur il-quddies.  


