
 

 

 
Ġunju 2020 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

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

sabiex dawk kollha li qed ibatu, jsibu triqthom fil-ħajja u jħallu lill-Qalb ta’ Ġesù tmiss lill-qalb 

tagħhom. 

Ninġabar: 
Insib post għall-kwiet u noqgħod naħseb fuq xi tfisser li tgħix fit-tbatija.  

Fatt ċkejken: 
Sor Clare Crokett kellha mod kif tispjega t-tbatija liż-żagħżagħ 

(teenagers) foqra li kienu qegħdin fil-missjoni f’Playa Prieta              

fl-Ekwador. Hi kienet tippreżentalhom it-tbatija mhux bħala 

ċaħda, nuqqas jew qirda, iżda bħala konsagrazzjoni. Din it-tfajla 

Irlandiża kienet imqanqla mill-Qalb ta’ Ġesù. Hi daħlet           

mas-sorijiet Servant Sisters of the Home Of the Mother fis-sena 

2001, meta kellha tmintax-il sena. 

Iktar ’il quddiem f’ħajjitha, Sor Clare kienet warrbet ħajja li kienet tipprometti suċċess. Il-vuċi 

sabiħa tagħha, it-talent kbir artistiku u l-personalità tal-għaġeb tagħha kienu kwalitajiet ta’ stilla 

taċ-ċinema ġdida – ħolma li hi xtaqet twettaq. Meta kellha ħmistax-il sena, Sor Clare diġà kellha 

kuntratt biex tippreżenta show għaż-żgħażagħ fuq Channel 4 – wieħed mill-ikbar shows fir-Renju 

Unit. Imma Sor Clare għażlet il-valur infinit tal-imħabba, għażlet biex tkun viċin dawk li qed ibatu u 

biex tgħinhom isibu t-triq tal-Imħabba. Kull fejn kienet tmur, kienet tkanta u ddoqq il-kitarra, u 

permezz ta’ dan ix-xogħol iebes tagħha hi kienet tagħti valur lit-tbatija tal-foqra u l-abbandunati. 

Soru li kienet viċin tagħha darba qalet: “Sal-ġurnata tal-lum għadni ma nafx x’inhuma l-affarijiet li 

kienet tħobb tagħmel u dawk l-affarijiet li kienu diffiċli għaliha.” 

Il-ħajja ta’ Sor Clare ntemmet ħesrem fl-età ta’ tlieta u tletin sena,  meta ċeda l-bini prinċipali      

tal-Holy Family School, kawża ta’ terremot. L-imħabba tagħha għal Ġesù kienet tant kbira li dawk li 

salvaw irrakkuntaw dak li kienet qaltilhom b’tant konvinzjoni propju fil-jum ta’ din it-traġedja: 

“Għaliex għandi nibża’ mill-mewt, jekk jien se mmur għand Dak li jien ilni mxennqa biex inkun 

miegħu tul ħajti kollha?” 

Naħseb ftit: 

It-tbatija hija parti mill-kundizzjoni umana. Iżda xi nies jkollhom salib itqal xi jġorru u minkejja dan 

jidhru sbieħ, iħossuhom fil-paċi u jkunu mimlijin tama. Jitbissmu mhux għax huma ma jħossux, 

imma għax huma sodi fil-fehma. Huma rnexxielhom isibu sinifikat fit-tbatija tagħhom. Naħseb ftit 

fuq is-sens li t-tbatija tagħtini f’ħajti fid-dawl li Ġesù miet fuq is-salib. 

X’nista’ nagħmel: 

Kull meta jkolli xi ġurnata ħażina, jew xi ħadd jikkawżali tbatija minħabba l-imġiba tiegħu, neħles 

lili nniffsi minn kull attitudni ta’ tpattija u rabja, u noffrihom lill-Mulej. 

Kliem ta’ dawl: 

Jekk irridu nikbru fl-imħabba, irridu niftħu l-ħabsijiet tal-egoiżmu tagħna. Dan ifisser tbatija,    

sforz kontiwu u għażliet ripetuti.        Jean Vanier 

Nitlob: 

Mulej noffrilek il-weġgħat, l-uġigħ u t-tbatija tiegħi. Għinni biex niskopri l-kobor ta’ Qalbek billi 

tmexxini fit-Triq Tiegħek. 


