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Darba kien hemm bniedem li ried jaqsam baħar 
qawwi waħdu. Id-dgħajsa tfarrkitlu wara ftit u 
beda jegħreq, għax ma kienx jaf jgħum. Raġel 
ieħor, b’saħħtu u qalbu tajba, qabeż għalih u 
salvah mill-għarqa.  
 
Il-bniedem qed jegħreq huwa int, jien, kulħadd. 
Dak li salvana mill-għarqa tas-suppervja tagħna 
kien Kristu. Hekk kif ir-raġel ma kienx isalva lil 
sieħbu kieku ma niżilx fil-baħar qawwi u għam 
fl-istess ilma miegħu, hekk Kristu ma kienx 
isalvana kieku ma kienx tassew bniedem bħalna, 
fl-istess ilma tagħna. U kieku r-raġel ma kienx 
jaf jgħum aktar minn sieħbu, anqas kien isalvah, 
hekk ukoll kien ikun kollu għalxejn li Kristu kien 
wieħed minna kieku fl-istess ħin ma kienx Alla, 
imħabba 
qawwija 
biżżejjed biex 
teħles bniedem 
minn ħżunitu 
stess. 
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Editorjal 

Hemm kliem u kliem 
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Ħbieb, 
 

Il-qawl Malti jgħid: ‘Kelma li toħroġ mis-
sinna timla dinja.’ U tassew hekk hu! Kemm 
irridu noqogħdu attenti kif nitkellmu. U kemm 
hu faċli li lsienna jiġri bina, għax biex 
titkellem ma tridx għerf.  
 

Kelma ta’ kuraġġ ... kemm tagħmel ġid ... ġid 
li jissarraf f’kuraġġ, tama u ferħ lil dak li 
jinsab mgħakkes bil-problemi u bl-għawġ tal-
ħajja. Kliem meqjus, b’intenzjoni li wieħed 
jgħin, jagħder, u jitfa’ tama fejn din tkun 
nieqsa ... kliem bħal dan m’hawnx prezzu! 
 

Imma hemm kliem u kliem. Issib min 
jitkellem iżżejjed. U kliem żejjed qatt ma jista’ 
jagħmel ġid. Anzi, min jaf kemm hawn nies  
li, bil-kliem żejjed tagħhom, ġabu l-firda  
fil-familji, għira bejn il-ħbieb, qtigħ il-qalb 
quddiem il-problemi tal-ħajja, u tant inkwiet 
ieħor ... 
 

Ġieli jiġri li persuna tgħid kelma mhux 
f’postha bla fini ta’ xejn ... hekk, għax tkun 
qalitha bla ħsieb, imma mingħajr l-ebda 
intenzjoni ħażina. 
 

Però, ħafna drabi r-raġuni il-għala l-kliem 
jista’ jagħmel tant ġid jew tant deni hi l-
intenzjoni tal-persuna li tkun qed tgħidu. U 
għalhekk il-persuna li tkun se titkellem trid 
issaqsi lilha nnifisha: x’ġid se joħroġ minn dak 
li ser ngħid? Għaliex se ngħid dan il-kliem? 
X’riżultat qed nistenna wara dak li ser ngħid? 
Ser nitkellem sempliċiment biex noħloq 
sensazzjoni? Hemm sugu f’dak li ser ngħid? 
 

Nużaw ilsienna bħala għodda għall-ġid, u 
mhux bħala arma għad-deni. 
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Fl-1995, eżatt 25 sena ilu, mad-dinja Kattolika  
kien qed jiġi mfakkar għeluq it-800 sena  
(1195 sa 1995) mit-twelid tal-qaddis tant  
popolari Sant’Antnin. 
 

Kien il-perjodu bejn l-4 u t-12 ta’ Marzu 1995  
meta f’Malta kellna x’xorti li ngawdu l-miġja  
tar-relikwa ta’ dan il-qaddis tassew maħbub  
minna lkoll. F’dik is-sena tqassmu ħafna santi  
ta’ dan il-qaddis u fuqhom kien hemm talba  
lill-Mulej b’interċessjoni ta’ Sant’Antnin.  
Din hi t-talba: 
 

 O Alla, Missier twajjeb u ħanin, 
 Li għażilt lil Sant’Antnin bħala xhud tal-kelma tiegħek 
 U ħabbar tal-paċi fost il-poplu tiegħek, 
 Ilqa’ t-talba li qegħdin nagħmlulek bl-interċessjoni tiegħu. 
 

 Qaddes kull familja, għinha ħalli tikber fil-fidi; 
 Żomm fiha l-għaqda, il-paċi u s-serenità. 
 Bierek lil uliedna; ħares liż-żgħażagħ tagħna. 
 

 Farraġ lil dawk li għaddejjin mill-mard, mill-uġigħ, 
 U lil dawk li jħossuhom waħedhom. 
 

 Agħtina l-għajnuna tiegħek fit-toqol ta’ kuljum 
 Billi tagħtina l-imħabba tiegħek. 
 

 Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Xtaqna nġibu din it-talba biex infaħħru lil Sant’Antnin ta’ Padova, u 
biex inxerrdu iktar id-devozzjoni lejh. Fit-13 ta’ Ġunju niċċelebraw il-
festa tiegħu. 

The life of the body is the soul, the life of the 
soul is Christ.               St. Anthony of Padova 



Fl-14 ta’ dan ix-xahar (ikun il-Ħadd), il-Knisja tagħmel it-
Tifkira Solenni tal-Ġisem u d-Demm għażiż tal-Mulej 
(magħrufa bħala Corpus Christi). Qed inġibu din it-talba 
biex flimkien napprezzaw l-Imħabba li għandu għalina 
Ġesù Kristu, u x’teżor għandna fl-Ewkaristija. 

Corpus Christi 
 

Ġesù twajjeb, 
Meta kont ser titwieled,  
hejjejt għalik xebba verġni, bla ebda tebgħa ta’ dnub, 
il-Madonna, l-Immakulata Kunċizzjoni. 
 

U issa? Illum? 
Fit-tqarbin inti lest li tiġi fina l-bnedmin: 
dgħajfa, mimlija difetti u nuqqasijiet. 
X’differenza hemm bejna u bejn il-Madonna! 
U tajtni ċans li nirċevik kuljum; 
u għal dawk il-minuti prezzjużi 
jien ningħaqad miegħek b’mod li nsiru ħaġa waħda. 
Għaġeb u misteru kbir! Ħa ngħidlek,  
veru miġnun bl-imħabba għalina Int Ġesù! 
 

Ara jien: bniedem mimli ġibdiet ħżiena  
u nuqqasijiet ta’ kull tip, nersaq biex nirċevik ġo fija, 
nirċievi lilek, Alla u Bniedem! 
Alla li ħalaqni jrid jiġi fija, jixtieq jiġi fija! 
 

Mhix ħaġa tal-għaġeb din!  
Lanqas naf x’naqbad ngħidlek, Ġesù. 
Inbaxxi rasi u niskot. 
L-aħjar li nagħmel bħall-għaġeb tal-presepju:  
niskot u nadura biss. 
Ġesù, jiena nħobbok u nadurak. 
Amen. 

Din it-talba hi meħuda mill-ktieb: Fwar tal-Qalb,  
u bla dubju tħeġġiġna biex napprezzaw iktar  

il-kobor tas-Sagrament tal-Ewkaristija. 

 Lest li tiġi fina 



it-tbatija 

Fil-ħajja trid tbati bilfors. Però jeżistu żewġ modi ta’ tbatija:  
dik li tbati issa biex tgawdi wara, jew dik li tfittex li tgawdi ftit issa 
biex tbati ħafna wara. 
 

Mela ħabib, saqsi lilek innifsek: 
X’inhu l-aħjar ... 
 

li tbati ftit biex taqta’ s-sigaretti, 
jew tbati ħafna b’kanċer f’sidrek? 
 

tbati kemm hemm bżonn biex tistudja, 
jew tbati ħafna għax tispiċċa bla futur? 
 

tbati ftit biex taqta’ x-xorb, drogi jew ħbieb ħżiena, 
jew tbati ħafna f’ħajja mdejqa u mingħajr skop? 
 

tbati ftit biex timxi sew u bil-għaqal mat-tfajla / ġuvni tiegħek, 
jew tbati ħafna bi żwieġ imfarrak ’il quddiem? 
 

tbati ftit biex tammetti li żbaljajt u titlob skuża, 
jew tbati ħafna għax tispiċċa b’ħafna għedewwa u ġlied? 
 

Hemm tbatija u tbatija. 
It-tbatija ta’ dik l-omm illi twelled lit-tarbija, u t-tbatija ta’ dik  
l-omm li bl-abort toqtol it-tarbija. Fi kliem ieħor, hemm it-tbatija  
ta’ min jiżra u t-tbatija ta’ min jeqred. 
 

Ħares ftit lejn it-tbatija tiegħek. 
Int qed tbati għax qed tibni jew qed tbati għax qed tħott? 
Jekk qed tbati għax qed tibni xi ħaġa sabiħa f’ħajtek, kompli bati  
bil-kuraġġ, għax quddiemek għandek tama u għad tara ħafna frott. 
Jekk qed tbati għax qed tħott, fittex ieqaf minnufih minn dil-ħsara  
li qed tagħmel, għax ma’ kull pass li inti tagħti qed iżżid in-niket 
tiegħek u ser tispiċċa iddisprat! 

The pain you feel today will be  
the strength you feel tomorrow. 



_ mis-suq tal-hajja 
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Fettilli noħroġ ħarġa fis-suq tal-ħajja. U, waqt li kont qiegħed miexi, 
sibt raġel jibki kemm jiflaħ!  
 

Għad-dehra tiegħu bqajt iċċassat! Għaliex rari nara rġiel jibku jien. 
‘Xi ġralek ħabib?’, staqsejtu bil-kalma kollha. ‘X’għamilli Patri! 
X’għamilli!’, dlonk weġibni r-raġel mifqugħ bil-biki. ‘Iva 
x’għamillek ħabib?’ issuktajt jien. ‘Għax Patri! Kont naħsbu ħabib! 
Kont ngħinu ħafna! U darba, għax sabni mdejjaq, aqta’ x’kellu l-
ħila jgħidli? ‘Id-dwejjaq żommhom għalik!’’ 
 

Għandu raġun dan ir-raġel jiddispjaċih! Għax dik la hi kelma u wisq 
anqas attitudni! Għaliex m’għandniex inkunu ta’ spalla għal xulxin? 
Għaliex m’għandniex ngħinu lil xulxin b’xi kelma ta’ ġid? Iva meta 
se nitgħallmu li aħna aħwa u mhux min se jaħkem lil min? 
 

Mulej, għinni nħobbok f’min għandu qalbu maqsuma. Amen! 
 
                                                               Patri Mario Attard OFM Cap 

Flok id-daqq tal-ħorn 
 
Wenzu kien qed isuq meta ġratlu l-ħsara fil-karozza  
u kellu jieqaf f’nofs ta’ triq. Niżel mill-karozza ħalli 
jara xi ġralu. Imma malajr beda d-daqq tal-ħornijiet 
mill-karozzi ta’ warajh, għax ma setgħux jgħaddu minħabba fih. 
Meta beda jisma’ dawk il-ħornijiet kollha, Wenzu aktar infixel. 
 
Fl-aħħar wasal puluzija fuq il-post, u dan dar fuq dawk li kienu qed idoqqu  
l-ħorn u qalilhom: ‘Mhux aħjar kieku, flok qgħadtu ddoqqu l-ħorn inżiltu 
biex tgħinu lil dan il-proxxmu, imqar biex iwarrab il-karozza tiegħu fil-
ġenb? Kontu tagħmlu ġid lilu u lilkom, għaliex kontu tkunu tistgħu tibqgħu 
għaddejjin għal triqtkom!’ 
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Il-Ġimgħa - 5 ta’ Ġunju 2020 
L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR  
F’dan il-jum, ladarba ma nistgħux nattendu għall-quddies u 
nitqarbnu, tajjeb li ngħidu xi talb b’devozzjoni lejn il-Qalb ta’ 
Ġesù; 
 

Is-Sibt - 6 ta’ Ġunju 2020 
L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR 
Tkun ħaġa sabiħa li f’dan l-ewwel Sibt tax-xahar, ladarba ma  
nistgħux nattendu għall-quddies u nitqarbnu, ngħidu r-Rużarju 
b’devozzjoni lejn il-Qalb bla tebgħa ta’ Marija;  
 

Il-Ħadd - 21 ta’ Ġunju 2020 
JUM IL-MISSIER 
F’dan il-jum għandna nuru l-apprezzament ġenwin tagħna lejn l-
għeżież missirijiet tagħna; 
 

It-Tnejn - 29 ta’ Ġunju 2020 
FESTA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL 
(magħrufa bħala l-Imnarja) 
Tkun ħaġa tassew xierqa li nitolbu lil San Pietru u San Pawl biex 
jgħinuna nissaħħu fil-fidi tagħna f’Alla u fil-fedeltà tagħna lejn it-
tagħlim tal-Knisja. 

Niftakru fit-talb tagħna ... 
 

... fir-ruħ ta’ Joseph Tabone, li jiġi missier Suzanne 
Tabone, li taħdem fl-Uffiċċju Distrettwali tar-Rabat 
Malta, tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali; 
 

... fir-ruħ ta’ Speranza Gatt, li tiġi omm Miriam Gatt li taħdem 
fl-Uffiċċju Distrettwali tal-Mosta, tad-Dipartiment tas-Sigurtà 
Soċjali. 



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. 

Din il-ħarġa tal-fuljett ta’ Ġunju 2020 qed niddedikawha lil 
diversi ħbieb tagħna li għenuna b’offerti għal dan l-istess fuljett . 

Minn qalbna ngħidulhom ‘Grazzi’. 
                                                                                    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 just got back from a pleasure 
trip. I took my mother-in-law to 
the airport.  
       
The doctor gave a man six 
months to live.  The man couldn't 
pay his bill, so the doctor gave 
him another six months. 
 

An elderly woman died last month. Having never married, she  
requested no male pallbearers.  In her handwritten instructions for 
her memorial service, she wrote, 'They wouldn't take me out while 
I was alive, I don't want them to take me out when I'm dead.' 
 

Driver: Are you two twins? 
Policeman: No, why do you ask? 
Driver: Because mommy dressed you both in the same clothes. 
Policeman: OK that’s enough, your driver’s license please. 
 

Question: What’s the difference between a cat and a coma? 
Answer: A cat has claws at the end of paws, whilst a comma is a 

pause at the end of a clause. 

 

DROPS OF  
LAUGHTER 

 


