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MINN HOMO SAPIENS 
GĦAL HOMO ŒCONOMICUS… 
INWARRDU FIL-KOMUNITÀ

magħkom
il-paċi

Matul l-aħħar xhur, it-tema magħżula 
għall-katekeżi tal-Udjenza Ġenerali ta’ 
nhar t’Erbgħa kienet “Infejqu d-Dinja!” 
Fid-diskorsi li ta Papa Franġisku 
tinħass it-tama ta’ żmien aħjar wara 
l-pandemija waqt li “irridu nżommu 
ħarsitna mwaqqfa tajjeb fuq Ġesù u 
b’din il-fidi nħaddnu t-tama tas-Saltna 
ta’ Alla li Ġesù nnifsu jġibilna: saltna 
ta’ fejqan u ta’ salvazzjoni li diġà tinsab 
f’nofsna u saltna ta’ ġustizzja u ta’ paċi 
li tidher f’opri ta’ karità.

Fl-udjenza ta’ nhar l-Erbgħa 26 
t’Awwissu huwa tkellem dwar il-fatt 

li l-valuri umani essenzjali qed jiġu 
mhedda. “Dan qed iwassal biex l-homo 
sapiens qed jiġi deformat u jsir speċi ta’ 
homo œconomicus jew individwalista, 
li jikkalkula u jiddomina. Ninsew li, 
maħluqin fuq is-sura u x-xbieha ta’ Alla, 
aħna esseri soċjali, kreattivi u solidali, 
b’ħila kbira li nħobbu.” Papa Franġisku 
jkompli billi jikkowta l-qawl Spanjol li 
jgħid: florecemos en racimo como los 
santos jew inwarrdu fil-komunità kif 
jidher mill-esperjenza tal-qaddisin.

Bħala Nsara għadna nqisu li l-għeruq 
tat-tama huma f’Alla: hija l-ankra 

tagħna. Hi twieżen ir-rieda tagħna 
li naqsmu ma’ xulxin, u ssaħħaħ 
il-missjoni tagħna bħala dixxipli 
ta’ Kristu, li qasam kollox magħna. 
Il-Papa jistaqsi, “Wara l-kriżi se 
nkomplu għaddejjin b’din is-
sistema ekonomika ta’ inġustizzja 
soċjali u ta’ stmerrija għall-ħarsien 
tal-ambjent, tal-ħolqien, tad-dar 
komuni tagħna? Ejjew naħsbu ftit. 
Jalla l-komunitajiet Insara tas-seklu 
wieħed u għoxrin jirkupraw din 
ir-realtà – l-għożża tal-ħolqien u 
l-ġustizzja soċjali – dawn imorru 
flimkien.
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verbum dei caro factum est

ESPERJENZA TA’ OMM
Ilbieraħ it-tifel tiegħi qalli li fil-
klassi hemm ħabib tiegħu tassew 
jixbhu u li jrid jagħmel party ma’ 
dan it-tifel ’tewmi’ miegħu. Qalli 
li kellu għajnejh u xagħru bħal 
tiegħu u insista miegħi li huma 
kompletament identiċi. Wara 
li daħħalt lil ibni jorqod, mort 
nixtrilhom l-istess tibdila biex 
jiċċelebraw dan il-jum. L-għada, 
l-għalliema bagħtitli ritratt li missli 
qalbi! Huwa ovvju li ibni u dat-tifel 
ma jixxiebhu xejn, iżda ibni Matheus 
ma rax id-differenzi. Id-dinja tkun 
post meraviljuż meta narawha 
bl-għajnejn ta’ żewġt itfal ta’ ħames 
snin! 

WARA 30 SENA

L-aħbarijiet ta’ April li għadda ġabu 
kif in-nies tal-Punjab fl-Indja qegħdin 
jirnexxielhom jaraw il-Himalayas 
minn 200 km ’l bogħod. Kien ilu 
ma jiġri hekk 30 sena. Il-lockdown 
tal-pandemija Covid-19 tant naqqas 
it-tniġġis li għamel dan possibbli. 
F’Malta tagħna, id-dħaħen ukoll 
naqsu matul it-tlett xhur ta’ lockdown 
parzjali. Fil-Mediterran, bdew jidhru 
iktar dniefel u saħansitra baleni. 
Imma l-Himalayas huma ferm ikbar. 
L-attività umana kienet irnexxielha 
tisparixxihom. Min għandu inqas 
minn 30 sena, kif rahom, ħaseb 
li qed jara xi dehra sopranaturali! 
Hawn tajjeb nirriflettu. Jekk l-aġir 

tagħna kapaċi jiżvojta l-baħar 
mill-ħut, idewweb is-silġ, jagħmel 
l-arja irrespirabbli u jaħbi l-ikbar 
muntanji tal-pjaneta, ejjew niġu 
f’tagħna. Dan biex ħadd ma jkun 
jista’ jgħid li ma konniex nafu jekk 
f’xi żmien mhux ’il bogħod insibu 
ruħna f’sitwazzjoni fejn id-dinja ssir 
deżert, il-baħar jogħla u miljuni 
ta’ nies imutu... Dwar dan Papa 
Franġisku spiss jiftħilna għajnejna. 
Fil-ħames anniversarju tal-enċiklika 
tiegħu Laudato Sì, huwa ppropona 
sena speċjali mill-24 ta’ Mejju li 
għadda sal-24 ta’ Mejju li ġej biex 
nirriflettu iktar fuq din it-tema u 
naġixxu. 

EDITORJAL 

KIF ĦASSEWHOM?
Jagħmel ħaġa tassew tajba min fi 
tmiem il-jum jaħseb u bħal speċi 
jagħmel lista tal-ismijiet tan-nies li 
jkun iltaqa’ magħhom matul il-jum. 
B’dispjaċir ngħidu li fid-dinja hawn 
nies li għal ħafna żmien il-lista 
tagħhom tkun qasira u kultant vojta 
għax ikunu ħafna waħedhom. Dan 
m’għandux ikun għax il-bniedem 
huwa maħluq biex ikun mal-oħrajn 
u biex jaqsam ħajtu ma’ ħutu 
l-bnedmin. Imma mhux biżżejjed 
li jkollok l-ismijiet ta’ dawk li tkun 
ħabbatt wiċċek magħhom f’jum 
wieħed. Għandna nirringrazzjaw 
lil Alla għalihom għax tassew kull 
persuna hija rigal minn Alla għalina. 
Irridu wkoll neżaminaw lilna nfusna 
dwar l-imġiba tagħna lejhom. Kif 
ħassewhom fil-preżenza tagħna? 
B’liema togħma telqu? Ħassewhom 
agħar jew aħjar wara l-interazzjoni 
magħna? Aħna obbligati li kemm u 
kif nistgħu ntejbu l-ħajja tal-oħrajn. 
Moħħna m’għandux ikun fuqna 
nfusna imma dejjem fuq u għall-
oħrajn. B’hekk ħajjitna ssir offerta. 
Santa Tereża ta’ Kalkutta tħeġġiġna: 
“Xerred l-imħabba kull fejn tkun. 
Tħallix li xi ħadd jiġi għandek u ma 
jitlaqx aħjar u iktar ferħan.”  



Il-Papa Emeritu Benedittu XVI faħħar il-“mużika glorjuża” 
ta’ Johan Sebastian Bach. Nhar is-27 ta’ Lulju 2020, il-Papa 
bagħat messaġġ lill-organizzaturi tal-‘2021 Bach Festival’ 
li ser isir f’Leipzig, il-Ġermanja bejn it-12 u l-15 ta’ Ġunju 
2021. Il-festival ser jinkludi xogħol bl-isem ta’ Messiah 
ta’ Bach li jirrakkonta l-ħajja ta’ Ġesù fuq mużika ta’ Bach. 
Id-direttur artistiku kien qara t-trijoloġija Ġesù ta’ Nażaret 
li Benedittu ppubblika bejn l-2007 u l-2012. Il-festival ser 
jinkludi 33 ‘cantata’ ta’ Bach, il-‘Passjoni skont San Mattew’ 
u l-oratorji tal-Milied, tal-Għid u tat-Tlugħ is-Sema ta’ Ġesù. 
Fil-messaġġ tiegħu, Benedittu qal li l-partikularità ta’ dan 
il-festival hi li jgħaqqad f’ħaġa waħda x-xogħol mużikali 
ta’ Bach dwar il-ħajja ta’ Ġesù Kristu hekk li se jkollna 
l-Messiah ta’ Bach. Hu qal ukoll li “r-raġuni ta’ kull mużika 
għandha tkun il-glorja t’Alla u r-rikreazzjoni tal-moħħ.”

MUŻIKA GLORJUŻA

F’MUMENT TA’ DLAM
Mument ta’ dlam u skuraġġiment 
jista’ jiġi fuq kulħadd. Bniedem 
għaqli li jemmen fil-qawwa tal-Kelma 
ta’ Alla jdur għall-Iskrittura biex 
minnha jsib dawl, konsolazzjoni u 
kuraġġ. Il-Bibbja hija mimlija b’versi 
li huma ta’ ispirazzjoni għalina. 
Hawnhekk għandna seba’ versi għall-
mumenti diffiċli fil-ħajja tagħna. 

Il-Mulej hu d-dawl tiegħi u s-saħħa 
tiegħi; minn min nibża’ jien? Il-Mulej 
hu s-sur ta’ ħajti; imniex nitkexkex 
jien? (Salm 27,1-2)

Jien tgħallimt noqgħod b’dak li 
jkolli. Naf ngħix fil-għaks u fil-ġid. 
Jien imdorri f’kollox u għal kollox, 
fix-xeba’ u fil-ġuħ, fil-ġid u fil-għaks. 
Għal kollox niflaħ f’dak li jqawwini. 
(Filippin 4,11-13)

Żommu sħiħ u qawwu qalbkom, 
la tibżgħux u la titkexkxux 

quddiemhom, għax il-Mulej, Alla 
tiegħek, Hu li jimxi miegħek, 
ma jħallikx u ma jitilqekx. 
(Dewteronomju 31,6)

Itfgħu fuqu l-hemm tagħkom kollu, 
għax huwa jieħu ħsiebkom. 
(1 Pietru 5,7)

Mill-Mulej jitwettaq il-mixi tal-
bniedem, u t-triq tiegħu lilu togħġob. 
Jekk jaqa’, ma jmurx minn tulu, għax 
il-Mulej iżommlu idu. (Salm 37,23-24)

U Alla tat-tama jimliekom b’kull ferħ 
u sliem fil-fidi tagħkom, biex toktor 
fikom it-tama bil-qawwa tal-Ispirtu 
s-Santu. (Rumani 15,13)

Għax jien naf il-ħsibijiet li għandi 
f’moħħi għalikom, jgħid il-Mulej, 
ħsibijiet ta’ sliem u mhux ta’ ħsara, 
żmien li għad jiġi mimli bit-tama. 
(Ġeremija 29,11)
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MARTRI 
TAL-KARITÀ
Nhar it-Tlieta 15 ta’ Settembru Dun 
Roberto Malgesini ta’ 51 sena ġie 
maqtul minn raġel li apparentament 
kien ibati minn mard mentali. Dun 
Roberto kien jgħin lil dan ir-raġel 
billi joffrilu kenn fil-parroċċa tiegħu 
f’Como, fin-naħa ta’ fuq tal-Italja. Papa 
Franġisku semma din il-ġrajja waqt 

ID-DISPJAĊIR TAL-PAPA GĦALL-HAGIA SOPHIA
F’dan iż-żmien ta’ tant aħbarijiet, meta 
faċli li nisimgħu aħbar u ninsew ta’ 
qabilha, irridu nagħmlu distinzjoni 
bejn dak li hu frivolu u dak li jimmarka 
l-kultura tal-pajjiżi, u mhux biss fejn 
issir il-ġrajja. Aħbar li altru mhux frivola 
kienet dik tal-President tat-Turkija 
Tayyip Erdogan, li ħabbar id-deċiżjoni 
tiegħu biex il-bażilka ta’ Hagia Sophia, 
minn mużew terġa’ ssir moskea. Waqt 
l-Angelus ta’ nhar il-Ħadd 12 ta’ Lulju, 
il-Papa Franġisku wera d-dispjaċir 
tiegħu dwar din id-deċiżjoni u qal: 
“Qed naħseb f’Hagia Sophia, u nħossni 
mnikket ħafna.” Il-Papa tkellem hekk 
għax il-Hagia Sophia kienet simbolu ta’ 
għaqda bejn il-Kristjani u l-Musulmani. 

Il-Hagia Sofia, isem li jfisser l-‘Għerf 
Qaddis’, binja li tinsab f’Istanbul, fuq ix-
Xmara Bosforus, li tifred it-Turkija bejn 
il-Lvant u l-Punent, hi l-aktar famuża 
fost il-ħafna binjiet antiki u grandjużi 
ta’ Istanbul. Il-koppla tal-Hagia 

Sophia hi waħda mill-ikbar xogħol 
ta’ arkitettura u saret bil-ħsieb li tkun 
ikbar, ogħla u iktar prestiġjuża minn 
dawk ta’ Ruma. 

Għall-aħħar 77 sena, kienet mużew 
prestiġjuż. Oriġinarjament kienet 
ċentru reliġjuż għal Istanbul u għall-
bqija tad-dinja, għal aktar minn 1,400 
sena. Kienet inbniet bħala post sagru 
fis-sena 537 mill-Imperatur Biżantin 
Justinianu I, li riedha tkun ikbar 
minn kull binja oħra ta’ dak iż-żmien. 

L-Ottomani Torok bidluha għal moskea 
hekk kif rebħu Istanbul mill-Biżantini 
fl-1453.

Il-Hagia Sofia fiha ħafna karatteristiċi 
interessanti. L-ikbar bieb fil-Hagia 
Sophia hu dak imsejjaħ il-‘Bieb 
tal-Imperatur’ li qabel kien jintuża 
biss mill-Imperaturi Biżantini u mill-
entourage tagħhom. L-imperaturi 
Biżantini kienu jiġu nkurunati fil-Hagia 
Sofia. Fuq dan il-bieb hemm il-mużajk 
glorjuż ta’ Kristu l-Pantocrator. 

udjenza ġenerali u qal li Dun Roberto 
kien xhud tal-karità sal-punt tal-martirju. 
Dun Roberto kien magħruf għal kemm 
kien jgħin lill-imigranti u dakinhar tal-
mewt tiegħu beda l-ġurnata billi ħareġ 
iqassam l-ikel lil dawk ta’ bla saqaf.

L-Isqof ta’ Como, Oscar Cantoni ddeskriva 
lil Dun Roberto bħala “missier veru tal-
foqra”. L-Isqof Cantoni qal: “Kien qisu ibni 
u konna niltaqgħu ta’ spiss. Kien joqgħod 

jirrakkontali x’qed jagħmel mal-fqar u 
l-affarijiet sbieħ li kien jiltaqa’ magħhom 
fil-ministeru tiegħu li hu dejjem qeda bil-
ferħ. Kellu vokazzjoni ġo vokazzjoni.”

Papa Franġisku ngħaqad fit-tbatija u fit-
talb mal-familjari u l-parruċċani ta’ Dun 
Roberto. Huwa semma wkoll lil dawk 
is-saċerdoti, sorijiet u lajċi li jaħdmu 
mal-imwarrbin tas-soċjetà u rringrazzja 
lil Alla tax-xhieda tagħhom. 
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It-tabib tal-foqra
Nhar it-28 ta’ Lulju ta’ din is-sena, ħalla 
din id-dinja, kważi fis-skiet, ġgant 
ta’ żmienna. Kien jismu Mohamed 
Mashally (1944-2020), imma kulħadd 
kien jafu bħala “Doctor of the poor”, 
it-tabib tal-foqra.

Twieled 76 sena ilu fil-villaġġ Eġizzjan 
ta’  Dhahr Al Temsah, qabel ma mar ma’ 
missieru għalliem fit-tramuntana tal-
Kajr. Fl-1967 gradwa fil-mediċina u wara 
speċjalizza fil-pedjatrija. Fl-1975,
Mashally fetaħ il-bibien tal-klinika
privata tiegħu ghall-foqra tar-reġjun
kollu, waqt li fejjaq ghal inqas minn 
dollaru (ħafna drabi anke b’xejn) 
għexieren ta’ eluf ta’ tfal li lanqas 
kellhom aċċess għal kura elementari. 
Xi wħud ħallsilhom ukoll il-mediċini.

Għal 50 sena ħadem 10 sigħat kuljum, 
bla karozza u bla mobile, fi stat ta’ semi-
povertà, jimxi mid-dar għall-klinika u lura.

Darba sinjur Għarbi, li sar jaf bih, 
offrielu donazzjoni kbira u karozza. 
Aċċetta biss il-flus li użahom kollha 
biex xtara materjal u strumenti tal-
mediċina għall-pazjenti tiegħu.

Għalkemm kien ilu bil-pensjoni, baqa’ 
jaqsam l-esperjenza tiegħu favur il-

foqra, ġejjin minn liema grupp etniku 
ġejjin, ġejjin minn liema reliġjon 
ġejjin.

Miet f’Lulju ta’ din is-sena wara ħajja 
sħiħa dedikata għall-oħrajn. Tabib, li 
ma kellu xejn, għax ta kollox. Dawn 
huma l-ħajjiet tan-nies tassew kbar. 

Wara waqfa ta’ 17-il sena, Lulju ta’ din 
is-sena ra r-ritorn tal-piena kapitali 
b’dikjarazzjoni tad-Dipartiment 
tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti, wara 
insistenza kbira mill-amministrazzjoni 
tal-President Trump. Nhar il-Ġimgħa 17 
ta’ Lulju 2020, fil-ħabs federali ta’ Terre 
Houte, Indiana, ġie maqtul Dustin Lee 
Honken, wara li fl-2004 il-qorti sabitu 
ħati li fl-1993, hu flimkien mal-ħabiba 
tiegħu, qatel ħames persuni, inklużi 
żewġt itfal ta’ 6 u 10 snin. Honken 
kien jinnegozja fil-metamfetamin 
illegali. Wara li fallew l-isforzi kollha 
tal-avukati tiegħu biex jevitawlu l-piena 
kapitali, Honken ġie maqtul permezz 
ta’ injezzjoni letali. Ġie dikjarat mejjet 
wara nofs siegħa.

Skont l-avukat tiegħu Shawn Nolan, 
kemm dam fil-ħabs, Honken ikkonverta 

KONVERŻJONI DRAMMATIKA

bis-serjetà għall-fidi kattolika, 
iddispjaċih għall-atti kriminali tiegħu 
u patta għalihom. Qabel ma miet, 
staqsewh jekk iridx jgħid xi ħaġa. 
Honken talab: “Qaddisa Marija, Omm 
Alla, itlob għalija”. Nolan kompla jgħid: 
“Ma kienx hemm għalfejn il-gvern 
joqtol lil Honken… u forsi ma missu 
qatt għamel dan. Hu x’inhu l-każ, 
fallielhom. Dustin Honken li riedu 
joqtlu kien ilu li spiċċa. Il-bniedem li 
qatlu llum seta’ qatta’ l-kumplament 
ta’ ħajtu jgħin lill-oħrajn waqt li jkompli 
jifdi lilu nnifsu”. Sakemm għadna ħajjin 
dejjem hemm ċans għalll-konverżjoni.
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Manjieri tajbin li għadhom validi 
sal-lum.

Tmurx fejn ma tkunx mistieden.
Titkellimx fuq dak li ma tafx.
Tindaħalx fejn mhux affari tiegħek.

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.

DIETRICH BONHOEFFER
Din is-sena kien il-75 sena mill-
mewt ta’ Dietrich Bonhoeffer, Nisrani 
Ġermaniż li kien maqtul bit-tgħalliq 
nhar id-9 ta’ April 1945, ġimagħtejn 
biss qabel ma s-suldati Amerikani ħelsu 
l-kamp ta’ Flossenbürg, tliet ġimgħat 
qabel ma r-Russi ħadu Berlin u xahar 
qabel ma l-Ġermanja Nażista ċediet. 
Lil Bonhoeffer neżżgħuh għarwien u 
ħaduh fil-bitħa tal-eżekuzzjoni fejn kien 
mgħallaq.

Ħatnu Dohnányi nqatel fil-kamp ta’ 
konċentrament ta’ Sachsenhausen 
fl-istess ġurnata. Ħuh, Klaus, u ħatnu 
Rüdiger Schleicher, inqatlu f’Berlin 
fil-lejl tat-22 ta’ April meta r-Russi kienu 
diġà daħlu fil-kapitali. Oħtu Christel 
kienet il-ħabs imma baqgħet ħajja. 
Sabine u oħtu ż-żgħira Susanne ukoll 
baqgħu ħajjin.

Ħadd ma jaf x’sar mill-fdalijiet ta’ 
Dietrich Bonhoeffer. Ġismu seta’ 
nħaraq barra l-kamp, flimkien ma’ ta’ 
mijiet ta’ priġunieri oħra, jew it-truppi 

In-Nanna kienet tgħidli...

Amerikani setgħu difnuh f’wieħed mill-
bosta oqbra tal-massa.

Il-ħajja ta’ Bonhoeffer bħala pastor u 
teologu ta’ għerf kbir u spiritwalità 
profonda, li kien jgħix dak li jipprietka 
— u l-qtil tiegħu għax ħadha kontra 
n-Nażiżmu — influwenza bil-kbir u ispira 
bosta Insara madwar id-dinja, fosthom 
lil Martin Luther King u l-Moviment 
tad-Drittijiet Ċivili fl-Istati Uniti, il-
moviment għad-demokrazija fl-Ewropa 
tal-Lvant fi żmien il-Gwerra Bierda, u 
dak kontra l-Apartheid fl-Afrika t’Isfel.

Kliem Bonhoeffer tant kien profetiku: 
“Il-futur ta’ soċjetà moderna jiddependi 

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

Tiftaħx il-fridge fid-djar tal-oħrajn.
Iċċempilx wara l-10 ta’ filgħaxija.
Tmurx għand xi ħadd fil-ħin 
tal-ikel.
Mingħajr permess tidħolx fil-
kamra tas-sodda tal-oħrajn.

ħafna iktar fuq l-eroiżmu kwiet tal-ftit li 
huma ispirati minn Alla. Dawn il-ftit se 
jgawdu bil-kbir l-ispirazzjoni divina u se 
jkunu mħejjija biex jiddefendu d-dinjità tal-
Bniedem u l-libertà vera, u jobdu l-Liġi t’Alla, 
anke jekk dan ifisser martirju jew mewt.”



Sib il-ħin biex taħseb,
Sib il-ħin biex titlob,
Sib il-ħin biex tidħak.

Huwa l-għajn tal-poter,
Huwa l-ikbar poter fid-dinja,
Huwa l-mużika tar-ruħ.

Sib il-ħin biex tilgħab,
Sib il-ħin biex tħobb u tkun maħbub,
Sib il-ħin biex tagħti.

Huwa s-sigriet taż-żagħżugħ 
ta’ dejjem,
Huwa l-privileġġ mogħti minn Alla,
Il-ġurnata hija wisq qasira 
biex inkunu egoisti.

Sib il-ħin biex taqra,
Sib il-ħin biex tkun ħabib,
Sib il-ħin biex taħdem.

Huwa l-għajn tal-għerf.
Huwa t-triq tal-hena,
Huwa l-prezz tas-suċċess.

ĦIN GĦAL KOLLOX

Sib il-ħin biex tagħmel karità,
Huwa t-triq tal-Ġenna.

MADRE TEREŻA TA’ KALKUTTA
(Skrizzjoni fuq id-Dar tat-Tfal ta’ Kalkutta, l-Indja)

IL-PAPA 
JGĦAMMED 
LIT-TEWMIN 
SIAMISI 
LI KIENU 
OPERATI 
FL-ISPTAR 
BAMBINO 
GESÙ
Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Awwissu, il-Papa 
Franġisku għammed lit-tewmin Siamisi 
Ervina u Prefina Bangalo, li xahar qabel 
saritilhom operazzjoni b’suċċess fl-
isptar tal-Vatikan Bambino Ġesù. Ervina 
u Prefina twieldu magħquda flimkien 
minn wara r-ras. It-tewmin kienu 
nġiebu Ruma mir-Repubblika tal-Afrika 
Ċentrali, meta f’Lulju tal-2018, Mariella 

Enoc, il-President tal-isptar pedjatriku 
Bambino Ġesù kienet iltaqgħet mat-
tewmin f’missjoni fil-pajjiż u ddeċidiet li 
ġġibhom Ruma għall-kura meħtieġa.

It-tewmin għaddew minn tliet 
operazzjonijiet u mijiet ta’ sigħat ta’ 
kura, bl-aħħar intervent li dam 18-il 
siegħa bis-sehem ta’ 30 speċjalista. 

“Ervina and Prefina twieldu darbtejn,” 
qalet l-omm, Ermine, bid-dmugħ 
f’għajnejha waqt konferenza-stampa. 
Hi xtaqet li t-tewmin jirċievu 
l-magħmudija mill-Papa Franġisku 
għax wera interess fit-tfal tal-villaġġi 
Afrikani. L-omm qalet li tixtieq li meta 
jikbru, it-tfal isiru tobba biex isalvaw lil 
tfal oħra.

Is-siwi kbir
tal-maħfra
Meta l-uniku tifel tagħhom inqatel 
minn sewwieq fis-sakra, il-ġenituri 
tiegħu, Frank u Elizabeth Morris, 
minn Kentucky USA, waħħluha 
f’moħħhom li jivvendikaw ruħhom 
mill-qattiel ta’ binhom. Għamlu xhur 
sħaħ jhewdnu kif ser ipattuhielu. 
Imma bil-mod il-mod bdew jintebħu 
li dik il-fissazzjoni ta’ tpattija kienet, 
fil-fatt, qed ittellifhom il-paċi tal-qalb 
tagħhom. F’daqqa waħda, iddeċidew 
li jmorru l-ħabs. Marru hemm, u 
ltaqgħu mal-qattiel ta’ binhom, fejn 
mhux biss qalulu li jaħfrulu, imma 
bdew jgħinuh joħroġ mill-vizzju 
tax-xorb. Dak iż-żagħżugħ fieq minn 
dan il-vizzju, u anke hu nbidel, u 
beda jdur kullimkien jitkellem kontra 
l-vizzju tax-xorb żejjed.

San Pawl qalilna biex ma nħallux 
il-ħażen jirbaħna imma għandna 
nirbħu l-ħażen bit-tajjeb. Int aħfer u 
ħalli l-ġudizzji f’idejn Alla.

7



ENNIO MORRICONE

Kotba Ġodda minn Pubblikazzjoni Preca

Nhar is-6 ta’ Lulju 2020, tħabbret il-
mewt ta’ Ennio Morricone, kompożitur, 
mużiċista, u surmast tal-orkestra Taljan, 
li kiteb il-mużika ta’ iktar minn 500 film 
u serje televiżiva, barra xogħlijiet ta’ 
mużika kontemporanja. Kien wieħed 
mill-iktar kompożituri versatili, prolifiċi 
u influwenti ta’ kull żmien. Fl-2007, 
wara tant snin innominat, fl-aħħar 
ingħata l-Premju Oscar għall-Karriera, 
fl-età ta’ 79 sena.

Minbarra l-mużika tiegħu, li fiha 
nnifsiha taf tilħaq qċaċet mill-aktar 
għolja ta’ intensità spiritwali, 
Morricone kien bniedem ta’ fidi 
ħajja. Intervistat fl-2015, mir-rivista 
“Credere”, Morricone kien qal 
hekk: “Ġej minn familja 
Nisranija. Il-fidi tiegħi 

twieldet fil-familja. In-nanniet tiegħi 
kienu reliġjużi ħafna. Qabel nidħlu 
norqdu dejjem kont nitlob ma’ ommi 
u ħuti. Niftakar żmien il-gwerra. 
F’dawk is-snin terribbli konna nitolbu 
r-rużarju... Il-Ħadd konna dejjem 
immorru l-quddies u nitqarbnu”. 

Morricone fittex li jgħaddi l-istess 
valuri lil uliedu, jiġifieri li jkunu 
“persuni onesti, altruwisti, jirrispettaw 
lil Alla u lill-proxxmu. Iħobbu lil 

ħaddieħor, anke jekk il-
kelma mħabba taf tidher 
qawwija, imma hekk 
irridu nagħmlu. Jien 
naħseb fil-ġid tal-oħrajn, 

li ħaddieħor ma jbatix 
minħabba l-mod 

kif inġib ruħi”.

“Il-mużika żgur hija viċin ta’ Alla. 
Fl-istess ħin, il-mużika hija proġettata 
fir-ruħ u l-moħħ tal-bniedem. Tgħinu 
jimmedita... Il-mużika hija l-unika vera 
arti li tqarribna tassew lejn il-Missier 
etern, lejn l-eternità. Kultant ngħid lili 
nnifsi: il-mużika kollha kienet teżisti 
qabel! Kemm il-mużika li nkitbet, 
kif ukoll dik li għad trid tinkiteb! U 
l-kompożitur isibha skont żmienu, skont 
il-mument li fih ikun qed jikteb u skont 
iċ-ċiviltà ta’ żmienu. Il-mużika diġà 
teżisti anke jekk ma tkunx f’idejna.”

“Iżda minbarra l-mużika, neħtieġu 
kliem, intenzjonijiet, konċentrazzjoni. 
Jien nitlob siegħa kuljum, anki iktar. 
L-ewwel ħaġa li nagħmel. Anki matul 
il-ġurnata. Filgħodu nieqaf quddiem 
il-kurċifiss. U filgħaxija wkoll. Nittama li 
l-Mulej jisma’ talbi”.

It-Tfal huma Tama – Ktieb 
ħelu għat-tfal b’messaġġi 
qosra li Papa Franġisku 
jixtieq iwassal lit-tfal. 

Ħalli Ngħidlek Storja – Ktieb 
indirizzat għat-tfal li fih ġabra 
ta’ 35 storja b’tagħlim Nisrani 
addattat għaż-żgħar.

Dawn il-kotba jinsabu għall-
bejgħ minn Librerija Preca. 

Mingħajru ma Nistgħu 
Nagħmlu Xejn – Intervista 
li l-ġurnalist Taljan Gianni 
Valente għamel ma’ Papa 
Franġisku fuq kif in-Nisrani, 
b’mod awtentiku, jgħix is-
sejħa missjunarja li għandu 
fid-dinja tal-lum. Kull 
Nisrani min- natura tiegħu 
huwa missjunarju.

It-Tentazzjoni u d-Dixxerniment 
– Ktieb tat-teologu Ċilen 
Segundo Galilea maqlub għall-
Malti li jitratta t-tentazzjonijiet 
sottili li jagħmel ix-xitan lil 
dawk li jridu jgħixu l-fidi 
tagħhom bis-serjetà. L-awtur 
jikxef dawn it-tentazzjonijiet u 
jagħti għajnuna fuq kif dawn 
jintegħlbu.


