
 

 

 
Lulju 2020 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

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

il-familji tal-lum isibu min jimxi magħhom bl-imħabba, rispett u sens ta’ direzzjoni. 

Ninġabar: 

Nieħu ftit tal-ħin biex nieqaf minn dak li qed nagħmel u nħoss il-preżenza ta’ Alla. Naħseb ftit      

fin-nies li huma viċin tiegħi, fil-familja tiegħi u nirringrazzja lil Alla għalihom. Naħseb ftit ukoll      

fin-nies li huma ta’ għajnuna għall-familja tiegħi, kemm jekk nies li jiġu minni, kif ukoll dawk li    

ma jiġux.  

Fatt ċkejken: 

Fr Ian kien ilu jaf lil Sandra minn meta kellha sittax-il sena. 

Darba hi kienet marret tkellmu u ħassitha komda ħafna 

tiftaħ qalbha miegħu. Maż-żmien, Fr Ian sar id-direttur 

spiritwali tagħha. Miegħu kienet titkellem fuq problemi     

fil-familja, fuq ir-relazzjonijiet li kellha, u fuq dubji dwar      

il-futur tagħha. Għadda ż-żmien u Sandra kibret, iggradwat 

u żżewġet. Fr Ian sar jaf ukoll lir-raġel tagħha, David. Hu 

baqa’ dejjem viċin tal-koppja biex jgħinhom isibu direzzjoni f’ħajjithom. Kien jorganizzalhom xi 

rtiri, flimkien bħala koppja, biex jikbru spiritwalment u biex jifhmu lil xulxin aħjar u b’hekk kienu 

jsaħħu r-relazzjoni tagħhom ma’ xulxin. Kien jinkuraġġihom biex iħarsu lejn il-pożittiv ta’ xulxin u 

kien jirrispetta ħafna r-relazzjoni ta’ bejniethom. Kien ikun lest iwieġeb xi imejl ta’ Sandra 

f’mumenti diffiċli u kien jagħtiha ħafna pariri siewja. Anke meta Sandra u Ian kellhom                     

id-diffikultajiet biex ikollhom tarbija, Fr Ian kien preżenti biex ikunu jistgħu jiftħu qalbhom miegħu 

u biex joffrilhom sapport. Għalkemm kien bniedem impenjat ħafna, kien isib ħin biex iżur             

lill-familja tagħhom. Sandra u l-familja kienu grati ħafna tal-imħabba u l-gwida li kienu qed jirċievu 

kontinwament mingħand Fr Ian. Għalihom kien privileġġ kbir li kellhom lil Fr Ian dejjem preżenti 

f’ħajjithom. 

X’nista’ nagħmel: 

Nagħmel mezz biex inpoġġi lill-familja tiegħi l-ewwel u qabel kollox u nitrattaha bħala l-iktar ħaġa 

prezzjuża fid-dinja. Matul dan ix-xahar nipprova wkoll inkun viċin ta’ xi familja li naf u ngħinhom 

mill-aħjar li nista’. 

Kliem ta’ dawl: 

Jekk trid tibdel id-dinja, mur id-dar u ħobb lill-familja tiegħek.                  Madre Tereża 

Nitlob: 

Mulej għinna nifhmu li l-familja hi l-iktar ħaġa prezzjuża li għandna aħna u li għandha s-soċjetà. 

Għinna nitrattaw lill-familji b’rispett kbir u ngħinuhom ikattru l-imħabba ta’ bejniethom. 

Naħseb ftit: 
X’kien jiġri kieku Sandra u David ma kellhomx din il-gwida f’ħajjithom? Sandra u David kienu 

xxurtjati li sabu dan is-sapport. Huwa faċli llum biex il-familji jsibu din it-tip ta’ għajnuna? 


