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IL-PANARIELLO

magħkom
il-paċi

Il-pandemija tal-Coronavirus kixfet il-
ħafna tajjeb li hemm fil-bniedem. F’dan 
iż-żmien tal-Coronavirus, reġa’ tfaċċa 
l-panariello. X’ikun dan? Il-panariello 
hi dik il-qoffa li fiha jżommu n-numri 
tat-tombla li jużaw f’Napli. Wieħed 
mill-indovinelli Naplitani jgħid:  

Tengo nu panariello  
chino é cunfettielle.  
’A sera c’é metto  
e ’a matina nun c’é trovo. 

Għandi qoffa żgħira,  
mimlija ħelu.  
Filgħaxija nqegħdihom fiha,  
u filgħodu ma nsibhomx. 

Matul din il-pandemija, rajna mad-
dinja kollha, u anke f’Malta tagħna, 
għadd infinit ta’ atti ta’ ġenerożità: 
min ħejja l-ikel għat-tobba, għall-istaff 
mediku u paramediku, min beda 
jagħmel il-maskri protettivi, min ta 
flejjes kbar u żgħar għat-tmexxija tal-
isptarijiet u ċentri tal-kura, min offra 
xi tip ta’ divertiment, min iddeċieda li 
jirritorna fl-isptarijiet meta kien diġà 
irtirat bil-pensjoni. Il-Knisja f’Malta 
offriet is-Seminarju u l-Ġiżwiti offrew 
Mount St Joseph għall-health carers... 
impossibbli ssemmi kollox. Fl-Italja, 

l-awtoritajiet tas-sanità pubblika talbu 
għall-500 tabib u 300 infermier. Ir-
risposta kienet kommoventi: applikaw 
8,000 tabib u 10,000 infermier. U 
skont studju li sar fid-Danimarka, 
kiber ħafna l-għatx għat-talb.

Kif jgħid Renato Zero f’waħda mill-
kanzunetti tiegħu, “Nessuna notte 
è infinita.” Iż-żmien tad-dlam u l-lejl 
mhumiex għal dejjem. Minkejja 
kollox, irid ikollna t-tama li d-dawl 
għad ifeġġ ukoll. Għalina dan id-dawl 
huwa biss Ġesù.

Minn dan il-panariello daħlet drawwa 
antika fl-istess belt fejn, l-aktar fi 
żmien il-għaks, kienu jdendlu qoffa 
mill-gallarija biex min jista’ joffri u 
jħalli xi ħaġa u min ikollu bżonn, 
jieħu minn dak li jkun hemm. Matul 
il-ġimgħat ta’ pandemija dawn 
il-qfief reġgħu dehru f’xi toroq 
imwarrba ta’ Napli, u marbuta 
magħhom, kien hemm karta bil-
kliem: Chi può, metta; chi non può, 
prenda – min jista’ jqiegħed; min ma 
jistax jieħu. 
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IR-RASSENJA TAL-INGANNATI
 • Ingannat min jaħseb li hu xi ħaġa.
 • Ingannat min jaħseb li kulħadd 

bħalu.
 • Ingannat min jippretendi jgħix 

mingħajr kuntrarju.
 • Ingannat min irid jogħġob lil 

kulħadd.
 • Ingannat min jiġġudika skont 

il-wiċċ.
 • Ingannat min jistrieħ fuq l-għaqal 

tiegħu.
 • Ingannat min jaħseb li hu 

fis-sigurezza.
 • Ingannat min irid il-paċi bla ma 

jrid jobdi.
 • Ingannat min jimxi wara l-ġibdiet 

tiegħu.
 • Ingannat min jagħmel kif 

jagħmlulu.

F’waħda mil-laqgħat li Dun Ġorġ 
Preca kellu mal-Membri tal-
M.U.S.E.U.M. qalilhom li kien ser 
isemmi r-rassenja tal-ingannati. 
Kien hemm min ħaseb li Dun Ġorġ 
kien ser joqgħod isemmi l-ismijiet 
tan-nies li huma ingannati. Tassew 
li kieku kien ikollu biċċa xogħol 
kbira għax in-numru tal-ingannati 
huwa kbir. Hu stess kien jgħallem 
li kull bniedem huwa suġġett 
għall-ingann u allura biex wieħed 
ma jaqax fl-ingann hemm bżonn 
tal-għaqal, tal-prudenza u li wieħed 
jieħu parir. Dakinhar tal-laqgħa Dun 
Ġorġ ma semma lil ħadd b’ismu, 
imma tkellem fuq x’jagħmel min 
ikun ingannat. Mill-kitbiet tiegħu 
nistgħu nisiltu dawn il-punti:

SENTENZI 
DWAR KRISTU
Iċħad lil Kristu u l-moħħ uman jasal 
għall-iktar konklużjonijiet strambi. 
FEODOR DOSTOIEVSKY

Naf li Kristu bħala bniedem kien 
mislub, imma bħala Alla rebbieħ.
LECH WALESA

Il-karattru ta’ Kristu huwa aktar tal-
għaġeb mill-ikbar miraklu tiegħu.
ALFRED TENNYSON

Huwa biss fi Kristu li nistgħu 
nkunu nafu t-tifsira ta’ mewtna 
u ta’ ħajjitna.
BLAISE PASCAL

Jien ngħid lill-Hindus li ħajjithom 
tkun imperfetta jekk huma ma 
jistudjawx bil-qima wkoll it-tagħlim 
ta’ Kristu.
MAHATMA GANDHI

EDITORJAL 

IL-GRATITUDNI
Jekk nixtiequ li ngħixu bis-serjetà 
s-sejħa li għandna ta’ Insara jeħtieġ 
li dejjem nikkultivaw fina s-sens ta’ 
ringrazzjament. Hawn min saħansitra 
jgħid ukoll li l-ewwel pass fil-ħajja 
spiritwali huwa li kontinwament 
nagħrfu dak kollu li Alla jkun qed 
jagħmel fil-ħajja tagħna u ta’ dan 
nirringrazzjawh. Mingħajr qalb grata, 
m’hemmx ħajja spiritwali u n-Nisrani 
ma jistax ma jkollux fih sens qawwi ta’ 
gratitudni. 

Meta wieħed idarri lilu nnifsu jinnota 
dak kollu li jirċievi matul il-ġurnata 
minn Alla u mill-oħrajn, tassew li jkollu 
ħafna għal xiex jirringrazzja. Imma min 
ma jinnotax, jispiċċa jippretendi iżjed 
u flok irodd ħajr jispiċċa jgerger. Insibu 
ftit ħin kuljum biex nagħrfu dak li Alla 
jagħtina b’xejn u qalbna tirringrazzjah. 
Napprezzaw ukoll kemm ħwejjeġ 
nirċievu mingħand ħutna l-bnedmin, 
speċjalment minn dawk li huma qrib 
tagħna. 

Inħallu dan il-kliem ta’ Santa Gianna 
Beretta Molla jispirana: “Is-sigriet tal-
ferħ huwa li tgħix kull mument tal-ħajja 
u tirringrazzja lil Alla tal-affarijiet kollha 
li fit-tjubija tiegħu, huwa jibagħtilna.” 



L-Isqof Fulton Sheen jirrakkonta ċajta li jħobbu jgħidu fuq żewġ 
Irlandiżi li ma kinux jaħmlu lil xulxin. Patrick u Sam kienu dejjem 
miġġielda. Dejjem deħlin u ħerġin il-qorti. Jaqbdu ma’ kull tentufa 
u dejjem bil-kwistjonijiet fuq ftietaq u ħmerijiet. 

Il-Mulej xtaq iħabbibhom u bagħat l-anġlu tiegħu għand Patrick. 
“Il-Mulej lest li jagħtik dak li tixtieq qalbek. Itlob li trid u jingħatalek. 
B’kundizzjoni waħda. Li lil sieħbek Sam jingħatalu d-doppju ta’ dak 
li tkun tlabt inti għalik innifsek.” Patrick ried iktar tagħrif: “Allura 
jekk nitlob dar kbira u sabiħa, Sam jingħata tnejn?” “Hekk hu”, qallu 
l-anġlu. “U jekk nirbaħ €100,000?” “Sieħbek jirbaħ €200,000!” 
“Jekk inhu hekk nitolbok taqlagħli għajni!” qallu Patrick. 

Ħrafa li tqanqal tbissima. Imma hekk tagħmel l-għira għax din 
tagħmik u ma tħallikx tirraġuna sewwa. Kemm tkun isbaħ il-ħajja 
kieku kulħadd iħobb iktar u jixtieq ġid u barka lill-proxxmu tiegħu.

KOLLOX DOPPJU

L-UBBIDJENZA
B’dispjaċir ngħidu li llum il-kelma 
ubbidjenza ma tantx hi popolari għax 
hawn min b’mod żbaljat jaħseb li 
din b’xi mod tmur kontra d-drittijiet 
tal-bniedem għax ħadd ma għandu 
jimponi lilu nnifsu fuq xi ħadd. Apparti 
li l-bniedem tal-lum qed jitlef kull sens 
ta’ umiltà, b’ubbidjenza ma nkunux 
qed nifhmu xi forma ta’ abbuż fuq 
id-dinjità umana. Għandna l-eżempju 
ta’ Ġesù li obda sal-mewt tas-salib u 
l-eżempju ta’ Marija li obdiet u wettqet 
ir-rieda ta’ Alla għaliha. L-ubbidjenza 
dejjem timplika r-rispett u għalhekk 
bl-ebda mod ma tmur kontra d-drittijiet 
tal-bniedem. 

Is-Serv t’Alla Antonio Bello (1935-
1993) magħruf aħjar bħala Don Tonino 
Bello li kien isqof ta’ Molfetta-Ruvo-
Giovinazzo-Terlizzi fl-Italja jikteb 
hekk dwar l-ubbidjenza fil-ktieb 
tiegħu Maria Donna Dei Nostri Giorni: 
“L-ubbidjenza ma tfissirx tibla’ xi insult 

imma ġġarrab esperjenza b’libertà. 
Mhix skiet rassenjat quddiem it-tfixkil, 
iżda merħba ferħana għal pjan aqwa. 
Mhux il-ġest ta’ ċediment ta’ min 
jibqa’ waħdu bid-dispjaċiri tiegħu, 
iżda tweġiba ta’ mħabba li titlob fost 
ħwejjeġ oħra, mingħand min jagħmel 
talba, rispett iżjed milli kmand. Min 
jobdi jibqa’ jkollu x-xewqat tiegħu, iżda 
jidentifika ruħu tant mal-persuna li 

lilha jrid il-ġid, li jgħaqqad ħaġa waħda 
r-rieda tiegħu ma’ tagħha. 

Min jobdi ma jiċħadx il-libertà tiegħu, 
iżda jgħolliha. Ma jrażżanx it-talenti 
tiegħu imma jħaddimhom fil-loġika tal-
għotja. Ma jbaxxix lilu nnifsu fil-livell 
umiljanti ta’ robot, iżda jħaddem il-
mekkaniżmi l-iżjed profondi tas-smigħ 
u tad-djalogu.” 
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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’ Awwissu 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 (M. Scalpello) li diġà rċeviet mingħandna bil-posta. 

IL-KOMPETIZZJONI TA’ DIN ID-DARBA HIJA – MINN FEJN HUMA MEĦUDIN DAWN IL-KELMIET: 
“SA MARZU 2020, KIENU BBUKKJAW MAT-8,000 RUĦ.” IKTEB L-ISEM TAL-ARTIKLU. 

IS-SEMPLIĊITÀ 
TA’ GEORGE WASHINGTON

bir-reqqa. “Ġeneral,” qallu sieħbu, “inti 
kbir wisq biex titbaxxa u tagħmel dak 
ix-xogħol.” “Għall-kuntrarju,” wieġbu 
Washington, “jien ta’ qies normali!”

Kemm hu ingannat min jaħseb li hu ’l 
fuq mill-oħrajn minħabba l-pożizzjoni 
li jkollu. Kemm hu aħjar kieku nifhmu 
li min għandu pożizzjoni għolja fis-
soċjetà jew fil-Knisja għandu biss 
jaqdi kemm jiflaħ u jagħmel dan 
b’ħafna sempliċità u mingħajr 
pretensjonijiet. 

Darba George Washington mar dawra 
biż-żwiemel ma’ xi ħbieb tiegħu 
qrib il-belt ta’ Washington. F’nofs 
it-triq iż-żwiemel kellhom jaqbżu ħajt 
tas-sejjieħ. Ġara li żiemel minnhom 
mal-qabża waqqa’ ħafna mill-ġebel. 
“Aħjar nerġgħu npoġġu l-ġebel 
f’postu,” issuġġerixxa l-ġeneral. “Issa 
jerġa’ jibnigħ il-gabillott jekk irid,” 
irrispondewh ħbiebu. 

Meta spiċċaw mid-dawra, George reġa’ 
lura u reġa’ poġġa l-ġebel f’postu 

IL-ĦAMES ‘LA TOQTOLX’
Fl-aħħar ta’ Jannar li għadda, fil-
Ġermanja, il-pulizija arrestaw infermiera 
li ġiet suspettata li għamlet attentati biex 
toqtol ħames trabi li kienu għadhom 
kemm twieldu, billi tagħthom il-morfina. 
Hi x’aktarx għamlet dan fix-xift ta’ billejl. 
B’xorti tajba, billi t-tobba ndunaw 
fil-ħin, ma jidhirx li dawn it-trabi kienu 
fil-periklu tal-mewt. Min kellu jieħu 
ħsiebhom, sar theddida għalihom. Qed 
ngħixu f’dinja li qed tipprova telimina lil 
min hu l-aktar vulnerabbli, it-trabi. 

Aħbar kerha li, sfortunatament mhijiex 
unika, għax fil-fatt, każi simili u aktar 

gravi jiġu ta’ spiss rappurtati minn 
madwar id-dinja. F’ħafna minn dawn 
il-każi jkun hemm persuni li jmutu, 
l-aktar l-anzjani. Imma s-sabiħa hi li, 
fil-waqt li din l-infermiera ġiet akkużata 
b’attentat ta’ qtil ta’ trabi li kienu 
għadhom kif twieldu, fil-Ġermanja 
jinqatlu aktar minn 100,000 tarbija bl-
abort kull sena. L-argument ta’ min hu 
favur l-abort ma jreġiex għax sakemm 
tkun għadha fil-ġuf, tista’ toqtolha, u 
meta titwieled ma tistax. Din hi l-kruha 
tal-abort għax huwa qtil u qatt ma 
jista’ ikun umanament u moralment 
aċċettabbli. 



KOMPETIZZJONI

ID-DITTATURA TAL-MIDJA SOĊJALI
Skont operatur fis-saħħa mentali, 
il-midja soċjali qed tikkaġuna instant 
loneliness fiż-żgħażagħ tagħna. Dan 
ifisser li ħafna żgħażagħ qed jingħalqu 
fihom infushom u ġieli jinqaflu fl-
egoiżmu tagħhom u dan ikun effett 
tal-midja soċjali. 

Ħafna tfajliet qed iħossuhom anzjużi 
jekk ir-ritratt jew il-kummenti tagħhom 
fil-midja soċjali ma jqanqlux reazzjoni 
immedjata minn sħabhom. Din 
l-emozzjoni negattiva tibqa’ tikber 
fihom sakemm jibdew iħossuhom 
totalment iżolati; jibdew jaħsbu li 
mhumiex maħbuba, apprezzati u 
aċċettati aktar. Dan jinkwetahom 
għall-aħħar. Dawn l-aħħar sentejn, dan 
il-fenomenu kiber sewwa. Dan qalitu 
l-NGO SOS Malta.

Kulħadd jaf kif ħafna nies jispiċċaw 
letteralment maħkumin u mitlufin fuq 

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

dawn il-midja soċjali. Ġieli tara nies 
waqt laqgħat familjari u soċjali li aktar 
ikun moħħhom fil-mobile jew fit-tablet 
milli biex jissoċjalizzaw u jitkellmu 
man-nies wiċċ imb wiċċ. L-esperti qed 
jgħidulna li dan qed jagħmel ħafna 
ħsara u għandu effetti tassew negattivi. 

Huwa għalhekk li ħafna jirreferu għad-
dittatura tal-midja soċjali.

Hemm bżonn ta’ edukazzjoni għall-użu 
san ta’ dawn il-mezzi biex verament 
ikunu mezzi soċjali ta’ komunikazzjoni 
u mhux ta’ iżolament. 
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“Mulej u Salvatur tiegħi, għinni fl-
aħħar siegħa bid-dirgħajn setgħana 
tas-sagramenti tiegħek, u l-fwieħa 
tal-konsolazzjonijiet tiegħek. Agħmel 
li l-kliem tal-maħfra jingħadu fuqi, 
u ż-żejt qaddis jidlikni u jissiġillani; 

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

kif ukoll rigali u oġġetti reliġjużi.

LIBRERIJA PRECA
205, Triq San Ġorġ Preca

il-Marsa MRS 9010
Telefon: 2122 2626 

precabookshop@gmail.com

LIBRERIJA
PRECANOTA 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 jkompli
u jilħaq iktar nies.

MIN HUMA L-VERI ĠGANTI? 
Ir-Rumani waqqfu imperu li kellu 
jibqa’ għal dejjem. L-Ingliżi kellhom 
imperu li fuqu x-xemx qatt ma tinżel. 
In-Nażi riedu jibnu Reich li kellu 
jdum 1000 sena. Il-komunisti kienu 
jaħsbu li l-Komuniżmu kien se jibqa’ 
għal dejjem. Il-ħajt ta’ Berlin, twil 100 
kilometru, għoli 3.6 metri u mgħasses 
lejl u nhar mis-suldati, kellu jibqa’ 100 
sena. Dawn kollha ntemmu ferm qabel 
ma ħasbu. Is-saħħa taċ-Ċina Komunista 
kulħadd jaf biha, imma l-epidemja 
tal-Coronavirus kixfet il-faqar ta’ dan 
il-ġgant dinji. Kulma hu uman, għandu 
mhux biss il-limiti, imma għandu wkoll 
imnaqqax fih it-tmiem tiegħu. 

Imma lil Marija, l-Anġlu Gabrijel qalilha: 
“Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben 

u ssemmih Ġesù. Hu jkun kbir, u 
jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej 

BIEX IKOLLNA MEWTA SABIĦA U FIL-PAĊI

Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru 
u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, 
u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna 
tiegħu” (Lq 1,31-33). Dan hu l-Mexxej 
tagħna, mexxej li m’għandux saqajh 
tat-tafal, bla saħħa, imma jsaltan, mhux 
bil-qawwa ekonomika jew militari, 
imma bil-ħlewwa, bil-ġentilezza, bl-
umiltà u bil-manswetudni. 

Kemm hu ngannat 
il-bniedem li jimla 
rasu bil-flus, bis-
setgħa, bis-saħħa, 
bis-sbuħija jew bl-
arroganza. Il-ġganti 
veri fid-dinja huma 
l-qaddisin li mxew wara 
r-Ragħaj it-Tajjeb li qalilna 
li għandu qalbu mansweta 
u umli. 

ĦINIJIET TAL-FTUĦ
 Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8:30am - 12:30pm 
  4:00pm - 7:00pm
 Is-Sibt: 8:30am - 12:30pm

agħmel li Ġismek ikun l-ikel tiegħi, 
u Demmek iberikni; agħmel li 
Marija Ommok tiġi għalija, u l-Anġlu 
tiegħi jtarrafli l-paċi, u l-Qaddisin 
glorjużi tiegħek u l-Patruni tiegħi 
jitbissmu fuqi, biex fihom u bihom 

kollha, inkun nista’ mmut bħalma 
nixtieq li ngħix, fil-Knisja tiegħek, 
fil-fidi tiegħek, u fl-imħabba tiegħek. 
Ammen. Ġesù tiegħi, ħniena.”

Talba ta’ San Ġwann H. Newman



BEJN IL-KONSOLAZZJONI U D-DEŻOLAZZJONI
Fil-ħajja tagħna nistgħu naħsbu li 
l-konsolazzjoni (ferħ spiritwali) hija esperjenza 
li tiġi minn Alla waqt li d-deżolazzjoni (dwejjaq 
tal-ispirtu) tiġi mix-xitan. Allura naħsbu li tal-
ewwel hija tajba u sinjal ta’ qdusija filwaqt li 
t-tieni waħda hija ħażina li jaqbel li nwarrbuha 
minn ġo fina. 

Dan huwa żbaljat għax irridu niftakru li la 
l-konsolazzjoni u lanqas id-deżolazzjoni fihom 
infushom mhuma sinjal ta’ virtu jew in-nuqqas 
tagħha. Il-konsolazzjoni ma tfissirx li hemm 
progress fil-ħajja spiritwali u d-deżolazzjoni ma 
tfissirx li hemm infedeltà u ħtija. Iż-żewġ stati 
huma bħal mogħdija li kull nisrani jrid jgħaddi 
minnhom. Huma bħal temp differenti li wieħed 
irid jaċċetta u jgħaddi minnu mingħajr ma 
jitkisser. Infatti l-qaddisin kollha esperjenzaw u 
għaddew minn dawn iż-żewġ mumenti. 

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 fir-Rebbiegħa, fis-Sajf, 
fil-Ħarifa u fix-Xitwa. 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!

Il-mod kif inti tirreaġixxi għalihom jagħmel 
id-differenza kollha. Il-konsolazzjoni m’għandhiex twassal 
għall-fsied, il-kburija, l-arroganza u n-nuqqas 
ta’ attenzjoni. L-istess għad-deżolazzjoni; din 
in-nixfa spiritwali m’għandhiex twassal 
għal attakki ta’ inferjorità, skuraġġiment, 
għira, disperazzjoni jew li wieħed iċedi milli 
jkompli jagħmel sforz. 

Il-konsolazzjoni tagħti kuraġġ u ssaħħaħ; 
in-nixfa tiġi biex teżamina l-fedeltà, l-imħabba 
u l-intenzjoni retta tagħna. Fiż-żewġ mumenti aħna 
nkunu ggwidati u t-tnejn 
huma neċessarji 
biex nikbru. 
Temp differenti 
jġiegħel lill-pjanti 
jikbru b’mod sabiħ 
u fi żmienhom. 

Issa għandna wkoll it-turiżmu spazjali. 
Il-kumpanija Virgin Galactic, li hi bbażata 
f’Kalifornja USA, ħabbret li se tbigħ aktar 
biljetti għal titjiriet fl-ispazju hekk kif 
kibret id-domanda għal dan is-servizz. Sa 
Marzu 2020, kienu bbukkjaw mat-8,000 
ruħ. Kull applikant kellu jiddepożita 
$1,000 għax kull biljett fil-fatt jiswa 
$250,000 il-wieħed! Naturalment kienu 
ħafna persuni prominenti li applikaw: 
artisti ta’ fama, negozjanti sinjuruni, 
sportivi magħrufa u oħrajn. 

GĦAL FUQ XBIN?

Ma għandna ngħaddu ġudizzju fuq 
ħadd, imma nisperaw li dawn il-
miljunarji ħasbu wkoll biex imorru ’l fuq 
ħafna aktar mill-ispazju, jiġifieri l-ġenna. 
Biex tmur il-ġenna ma tħallas xejn, 
lanqas dollaru jew ċenteżmu wieħed. 
Kulma trid tagħmel hu li tħobb lil Alla u 
tingħata għall-oħrajn. Biex tagħmel dan, 
trid tinsa lilek innifsek. 

Intant b’fiduċja kbira f’Alla nistqarru u 
nittamaw li aħna wkoll għal fuq! 
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DALWAQT JIBDA JISSEJJAĦ 
SAN CHARLES DE FOUCAULD

L-ISTAMPATURI U SAN BERNARDIN

Nhar l-Erbgħa 27 ta’ Mejju 2020 
il-Vatikan ħabbar li Papa Franġisku 
mexxa ’l quddiem il-kawżi ta’ qdusija 
ta’ 14-il persuna. Fosthom hemm il-
Beatu Charles de Foucauld, missjunarju 
Franċiż li nqatel fl-Alġerija fl-1916. 
De Foucauld, li huwa magħruf ukoll 
bħala Brother Charles ta’ Ġesù, kien 
suldat u esploratur li kkonverta 
għall-kattoliċiżmu. Wara sar saċerdot 
u eremita li serva lin-nies Tuareg fid-
Deżert tas-Saħara fl-Alġerija. Huwa kien 
assasinat bi żball fl-eremitaġġ tiegħu 
fl-1 ta’ Diċembru 1916. 

Twieled fi Strasburgu fl-1858 u safa 
orfni minn missieru u ommu meta 
lanqas biss kien għalaq sitt snin. Matul 
żgħożija diffiċli, tilef il-fidi u forsi biex 
jimla l-vojt li kien iħoss ġewwa fih, 
intefa’ f’ħajja ta’ pjaċiri u diżordni. 
Bħala uffiċjal ta’ 22 sena, ġie mibgħut 
l-Alġerija. Hemmhekk ra x-xhieda tal-
fidi Musulmana u beda jistaqsi: “Tgħid, 
Alla jeżisti?” Lura fi Franza ltaqa’ ma’ 

saċerdot li għenu ħafna u f’Ottubru 
tal-1886 huwa kkonverta. Kellu 28 
sena. Minn dak iż-żmien ta ħajtu għal 
Alla. Wara li kien ordnat saċerdot 
fl-1901 huwa telaq lejn is-Saħara biex 
b’ħajja ordinata u moħbija bħal dik li 
kien għex Ġesù f’Nażaret, huwa jaqdi 
u jħobb lil ħutu nomadi tad-deżert. 
Ma ppruvax jikkonvertihom iżda li 
jħobbhom u b’ħajtu kollha kemm hi 
xtaq “jgħajjat l-Evanġelju”. 

Huwa kien iddikjarat Venerabbli minn 
Papa San Ġwann Pawlu II fl-24 t’April 
2001 u Beatu minn Papa Benedittu XVI 
fit-13 ta’ Novembru 2005. S’issa għada 
ma tħabritx id-data tal-kanonizazzjoni 
tiegħu. Dawn li ġejjin huma ftit 
sentenzi li ħallielna l-Beatu Charles. 
“Hekk kif sirt naf li hemm Alla ma kienx 
għad fadalli ħaġa oħra x’nagħmel ħlief 
li ngħix biss għalih”.

“Tiswa kemm tiswa d-dinja, ma 
nistgħux minħabba fiha, għal 

waqt wieħed biss, nagħtuha aktar 
importanza mill-aħwa ta’ madwarna, 
għaliex inkella hemm ir-riskju li tibred 
l-imħabba tal-aħwa. ‘Trid? Ħudha! 
Ħadt? Żommha!’ Għalija hemm Alla”. 

“Ħobb, obdi, imita – għix bil-fidi, 
bit-tama, bl-imħabba. Imita lil Ġesù, 
obdih, ixbhu. L-ubbidjenza tgħinek 
biex inti tibqa’ fejn hu jixtieqek; tkun 
fejn tkun, imitah.”

San Bernardinu ta’ Siena kien l-appostlu 
l-kbir tad-devozzjoni lejn l-isem imqaddes 
ta’ Ġesù. Xerred il-monogramma IHS 

li jfissru Ġesù Salvatur tal-Bnedmin. 
Interessanti din il-ġrajja  ta’ dan il-
qaddis.

San Bernardin, meta kien fil-belt ta’ 
Bologna, għallem ħafna kontra l-vizzju 
tal-logħob tal-karti. Il-predikazzjoni 
tiegħu kienet suċċess kbir, tant li n-nies 
ġabu kwantità kbira ta’ karti tal-logħob 
biex jinħarqu fi pjazza ewlenija tal-belt. 
L-istampaturi tal-karti tal-logħob, meta 
raw dan, ifferoċjaw għax raw li kienu se 
jitilfu ħafna flus. Kollhom rabja bdew 
jersqu lejn il-qaddis biex jaħbtu għalih. 
Imma San Bernardinu ma beżax. Talab 
karta fuqhiex jikteb u pinna. Bernardinu, 

li kien jaf ipinġi, talab lill-istampaturi 
jistennewh jispiċċa d-disinn. Fil-fatt pinġa 
l-monogramma IHS, taha lill-istampaturi u 
qalilhom biex jipproduċu dik it-tpinġija ta’ 
ġieħ lill-isem mqaddes ta’ Ġesù. Qalilhom 
biex jistampaw miljuni minnha għax se 
jaqilgħu ħafna aktar flus mill-istampar 
tal-karti tal-logħob. L-istampaturi kkwitaw, 
talbu maħfra, u seħħ dak li kien ħabbar 
Bernardinu. 

Intant, kull meta naraw l-ittri IHS, ejjew 
niftakru li din il-monogramma tfakkarna 
li Ġesù huwa s-salvatur tal-bnedmin. Kull 
meta niftakru f’dan nagħmlu att ta’ fidi u 
adorazzjoni. 


