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il-plug 

‘Jien id-dielja u intom il-friegħi. Min jibqa’ fija u jiena fih,  
dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri  

ma tistgħu tagħmlu xejn.’ 
 
Il-Knisja hija l-power station u Kristu l-kurrent. 
Min ikun magħqud mal-Knisja jkollu lil Kristu fih. 
Ikollu s-saħħa biex iħobb. Ikollu l-forza biex jgħix tajjeb. 
Allura x’qed tistenna biex tqabbad il-plug tiegħek f’dan 
is-socket li hi l-Knisja? 
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Ħbieb, 
 

Kemm issir ħsara, ħafna drabi bla ma ħadd 
jintebaħ, meta wieħed, bi kliemu jew 
b’għemilu, jaqta’ qalb dak li jkun milli 
jwettaq xi ħaġa ta’ ġid. Dan aktar u aktar jekk 
dak li jixtieq iwettaq il-ħolm ta’ ħajtu jkun 
għadu żagħżugħ jew żagħżugħa.  
 

Min jaf kemm-il darba kien hawn idejat sbieħ 
li ġew fi mħuħ ta’ nies li, sfortunatament, 
sabu reżistenza minn oħrajn li bi kliemhom 
qatgħulhom qalbhom milli jwettquhom. 
X’ħasra hux? Min jaf kemm il-ħajja  
tal-bniedem kienet tkun aħjar kieku dawn  
l-idejat li ħolmu bihom dawn in-nies twettqu 
fir-realtà! 
 

Qed niftakar f’wieħed mill-artikoli li konna 
ġibna f’ħarġa tal-fuljett imgħoddija, fejn  
ix-xitan jindikalna biċċa għodda li tant jużaha 
fit-tentazzjonijiet tiegħu, li ttieklet sew. Din  
il-biċċa għodda tant effettiva kienet il-qtigħ 
ta’ qalb. Permezz tal-qtigħ il-qalb, ix-xitan 
jagħmel ħafna u ħafna ħsara lill-bniedem! 
 

U allura hija verità kerha li min jaqta’ qalb 
dak li jkun milli jwettaq xi ħaġa li minnha 
jkun ser isir il-ġid, ikun qiegħed iservi ta’ 
għodda f’idejn ix-xitan. Għax il-qtigħ il-qalb 
qisu vandaliżmu li ma jidhirx: huwa 
vandaliżmu tal-idejat, ta’ proġetti maħsuba 
imma mhux imwettqa, ta’ ħolm li nżergħa fl-
imħuħ ta’ min xtaq dinja aħjar, imma li 
sparixxa qabel ma seħħ tassew ...  
 

Attenti ħbieb, li bi kliemna jew b’għemilna 
ma nkunux parti minn din l-għodda li teqred! 
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   Ħajjitna  
   f’idejna 

Roger u sieħbu Samuel għamlu mħatra  
bejniethom. Roger kellu għasfur tal-bejt ħaj 
f’idejh, u sfida lil Samuel billi qallu: ‘Li 

m’għandekx il-ħila tgħidli jekk l-għasfur moħbi li għandi f’idejja hux 
ħaj jew mejjet?’ hekk kif ħeba l-għasfur wara dahru. 
 
Samuel qal bejnu u bejn ruħu: ‘Jekk ngħidlu li hu ħaj, dan kapaċi 
jagħfas l-imsejken għasfur u joqtlu biex jirbaħ l-imħatra; u jekk 
ngħidlu li hu mejjet, jiftaħ idejh biex itajjar l-għasfur biex jurini li hu 
ħaj u hekk xorta waħda jirbaħ hu!’ Allura Samuel wieġeb: ‘Jien l-
għasfur ftit ilu ħaj rajtu, imma jekk hux ser jibqa’ ħaj jew le dan 
minnek biss jiddependi, f’idejk għandek il-ħajja jew il-mewt tiegħu!’ 
  
Il-ħajja tagħna bħal dik tal-għasfur, tiddependi minna. Ix-xorti mhijiex 
fl-istilel. Il-ħajja hi kif nagħmluha aħna. Minna jiddependi jekk  
ħajjitna nagħmluhiex ħajja ħielsa, ferħana u sabiħa. Minna jiddependi 
wkoll jekk din ħajjitna nagħmluha ħajja mgħaġġla, monotona u bla 
serħan. 
 
Ma nħallux id-dinja tidħaq bina. Id-dinja twegħdna u ma tagħtinhiex, 
jew tagħtina meta nkunu wasalna biex inħallu d-dinja. Ma nħallux id-
dinja tmexxielna ħajjitna, għax din tidħaq bina biss taf. Ħajjitna rridu 
mmexxuha aħna, bil-għaqal, bl-onestà, u bil-qies f’kollox. Ara ma 
nagħmlux bħal dawk li, wara ħajja ta’ ġiri sfrenat u tbatija biex jiksbu 
l-akbar ġid materjali, isibu li sa jkollhom iħallu kollox u lil kulħadd! 

 

Arrogance is the camouflage of insecurity   -  Tim Fargo 

 
Confidence is silent. Insecurities are loud. 
 
Happiness is only real when shared. 



Robert u Angela tefgħu għajnejhom fuq 
waħda mid-djar ġodda li nbnew viċin 
tagħhom, u meta rawha sew ħassew sodisfazzjon u  
ferħ għax kienu ilhom iġemmgħu sabiex jixtru dar bħal dik. 
 

Wasal il-jum tant mixtieq minnhom li fih kellhom jiltaqgħu mal-aġent. 
Iżda, meta waslu, ħarsu lejn l-aġent u minn wiċċu ntebħu li kien hemm 
xi ħaġa ħażina. Bil-kalma kollha l-aġent qalilhom li kien irċieva offerta 
ħafna ikbar minn dik li huma kienu lesti li jħallsu. 
 

Il-koppja nħasdu, u ħarsu lejn xulxin iddiżappuntati għall-aħħar. Marru 
d-dar imnikkta għax raw li tilfu d-dar tal-ħolm tagħhom. Madankollu 
ddeċidew li jkomplu jgħixu bil-kwiet ħajjithom bħal qabel. Angela 
kultant kienet taqa’ fi swied-il qalb, u Robert kien jagħmlilha kuraġġ u 
jgħidilha li kien ser ikompli jfittex dar oħra. 
 

Ġara li Angela bdiet tħoss sintomi mhux tas-soltu. Robert ħeġġiġha 
sabiex tara tabib, u hija hekk għamlet. Wara xi testijiet, it-tabib 
infurmaha li kellha xahrejn tqala! Robert ried itir bil-ferħ u kompla 
jaħdem bis-sħiħ biex, sakemm tasal it-tarbija, ikollhom dar isbaħ. 
 

Darba waħda, Angela ddeċidiet li tmur tagħmel passiġġata f’dik it-triq 
fejn kienet rat id-dar tal-ħolm tagħha. Hi u miexja bdiet tara noti 
mwaħħlin mal-bibien u t-twieqi tad-djar t’hemm li riedu jneħħu 
djarhom għax propju hemmhekk kienet se ssir triq ġdida! Angela 
malajr għarfet li kien mn’Alla li ma ħadux dik id-dar għax hi wkoll 
kienet ser titwaqqa’. Bdiet tirringrazzja l-Mulej li l-biċċa tax-xogħol 
ġiet kif ġiet, u flimkien ma’ Robert, iddeċidiet li flimkien it-tnejn 
jikkuntentaw ruħhom bil-barkiet li kellhom, u jħarsu ’l quddiem lejn  
il-wasla tat-tarbija. 
 

Sadattant darhom irnexxielhom jibdluha f’dar tal-ħolm, għax 
irranġawha u sebbħuha kemm setgħu. U hekk għexu kuntenti, 
jistennew it-tarbija biex jaqsmu d-dar tagħhom magħha. 

Id-dar  
tal-ħolm .............. 

Courage is grace under pressure   -   Ernest Hemingway 



X’Għandek x’toffrili? 
 

J ingħad li meta San Ġirolmu kien għaddej minn żmien diffiċli ħafna 
f’ħajtu, deherlu Kristu msallab. Ġirolmu ntefa’ għarkupptejh, 

baxxa rasu u beda jħabbat fuq sidru. Ġesù tbissimlu tbissima kollha 
ħlewwa u staqsieh: 
‘Ġirolmu, x’għandek x’toffrili?’  
     Ġirolmu ħassu ferħan għal din il-mistoqsija, u b’entużjażmu 
wieġeb: ‘Kollox Mulej, imma fuq kollox noffrilek id-dwejjaq kbar li 
qed inħoss, għax ninsab waħdi f’dan id-deżert.’ 
     Il-Mulej irringrazzjah u reġa’ tenna: ‘X’iktar Ġirolmu, x’għandek 
iktar x’toffrili?’ 
     Bla ma qagħad jaħsibha, Ġirolmu wieġeb: ‘Is-sawm li nagħmel 
kuljum, il-ġuħ u l-għatx,’ waqt li kompla jispjega kif kuljum ma kienx 
jiekol u jixrob qabel inżul ix-xemx. 
     Ġesù minn fuq is-salib lissen l-apprezzament kbir tiegħu. Wara 
kollox seta jifhem tajjeb xi jfisser is-sawm, għax Hu wkoll kien 
għamel esperjenza tiegħu għal erbgħin jum fid-deżert. Imma Ġesù 
baqa’ jtenni l-mistoqsija tiegħu ħafna drabi: ‘X’iktar għandek 
x’toffrili Ġirolmu?’ 
     U Ġirolmu baqa’ dejjem isib tweġiba: l-iljieli mqajjem jitlob;  
it-talb tas-Salmi, il-qari tal-Iskrittura. Wara kull tweġiba ta’ Ġirolmu, 
Ġesù jirringrazzjah mill-qalb u bit-tbissima fuq wiċċu jerġa’ jistaqsi: 
‘X’għandek iktar x’toffrili?’ 
     Ġirolmu reġa’ rnexxielu jsib tweġibiet oħra: iċ-ċelibat li qed 

jipprova jgħix mill-aħjar li jista’, in-nuqqas 
ta’ kumdità li kien hemm f’dak id-deżert,  
is-sħana ta’ matul il-jum u l-kesħa ta’ matul 
il-lejl ... 
   Kull darba Ġirolmu rnexxielu jsib  
tweġiba, imma fl-aħħar Ġirolmu ma setax 
isib aktar xi jwieġeb. Għolla jdejh lejn  
is-sema b’ġest ta’ frustrazzjoni wara dik  
il-lista sħiħa ta’ atti ta’ penitenza u  
ċaħdiet.  Imbagħad, waqa’ skiet kbir hekk 
kif Ġesù ħares b’ħarsa kollha mħabba lejn 
Ġirolmu u qallu: ‘Hemm ħaġa waħda li 
nsejt tagħtini Ġirolmu. Agħtini wkoll  
id-dnubiet tiegħek, ħalli nkun nista’  
naħfirhom.’ 

 

SAN ĠIROLMU, li  
l-festa tiegħu taħbat  
fit-30 ta’ Settembru 

 



_ mis-suq tal-hajja 
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Wara li rqadt raqda fonda, għax il-Mulej lili tani l-grazzja li naħdem 
miegħu dirett, għax Hu stess qiegħed preżenti fil-morda, tant li meta 
se nagħlaq għajnejja għal din id-dinja se jgħidli: Kont marid u ġejt 
iżżurni (ara Mt 25:36), fettilli nqum, nitmattar, naħsel wiċċi, nilbes 
iċ-ċoqqa u ninżel naqra fis-suq tal-ħajja. 
 
U, waqt li kont qed nippassiġġa, x’taħsbu li sibt? Sibt wieħed ibiegħ 
dan l-għerf: Biex l-istorja tieħu triq differenti Ġesu m’għandux ikun 
assenti! Tajba din! Jekk irrid li kollox idur lejn is-sewwa Ġesù jrid 
ikun l-ewwel u qabel kollox! Inkella kollox ħorrox borrox! 
 
Mulej, INT il-King ta’ ħajti! Jekk jogħġbok ħajti f’idejk! Amen! 
 
                                                                    Patri Mario Attard OFM Cap 

Kemm se ndumu  naħlu ż-żmien? 
 

I kollna nammettu li aħna l-Maltin ma tantx inħobbu naqraw. Forsi 
naqbdu ftit il-gazzetta ta’ kuljum għall-kurżità, imma qajla naqraw xi 

ħaġa ta’ siwi akbar minn hekk. 
     Dan jgħodd b’mod speċjali għall-qari spiritwali. Lanqas tgħodd kemm 
hawn kotba u rivisti b’tema spiritwali, imma kemm hawn min jaqrahom? Il-
qari spiritwali - speċjalment il-kelma t’Alla fil-Bibbja -  jressaqna lejn Alla. 
Iva, il-Bibbja, l-aktar l-Evanġelju, hi l-Aħbar it-Tajba għall-bnedmin ta’ kull 
żmien u ta’ kullimkien. 
     Kemm se ndumu naqraw fuq l-isportivi, 
fuq l-artisti, fuq il-ħajja privata ta’ nies 
magħrufa? Kemm se ndumu naħlu ż-żmien? 
Dan hu qari li jħallik fejn int, filwaqt li l-qari 
spiritwali addattat għal żmenijietna, jibnina u 
jressaqna lejn il-Ħallieq. 
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Il-Ġimgħa, 4 ta’ Settembru 2020 
L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR 
Tkun ħaġa sabiħa li f’dan il-jum nattendu għall-quddies u naraw li 
nkunu disposti f’ruħna sabiex nitqarbnu, b’devozzjoni lejn il-Qalb 
ta’ Ġesù; 
 

Is-Sibt, 5 ta’ Settembru 2020 
L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR 
F’dan il-jum, tajjeb li, jekk inkunu nistgħu, nattendu għall-quddies 
u naraw li nkunu disposti li nitqarbnu. Tajjeb ukoll jekk ngħidu  
r-Rużarju b’devozzjoni lejn il-Qalb bla tebgħa ta’ Marija; 
 

It-Tlieta, 8 ta’ Settembru 2020 
IT-TWELID TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA 
Dan huwa l-jum għażiż li fih infakkru t-twelid ta’ Sidtna Marija. 
Nifirħu magħha f’għeluq sninha. 

B la dubju li mill-edukazzjoni tat-tfal jiddependi l-progress veru ta’ kull 
nazzjon. Din id-daqsxejn ta’ storja tagħti stampa ċara ta’ dan: 

 

     Mara żagħżugħa, li kellha l-ewwel tarbija tagħha, kienet xewqana li din 
tikber f’saħħitha u edukata. Tant xtaqet hekk li darba saqsiet lil wieħed 
psikjatra dwar meta għandha tibda tedukaha. Il-psikjatra, bil-ħlewwa 
kollha, staqsieha: ‘Kemm għandha żmien it-tifla tiegħek?’ 
‘Għandha sena, għalqitha dil-ġimgħa,’ wieġbet il-mara. 
U l-psikjatra pront pront qalilha: ‘Mela għandi ngħidlek li diġà qiegħda 
sena tard!’ 
 

     Dak li ried ifisser il-psikjatra hu li qatt mhu kmieni biex nibdew l-
edukazzjoni ta’ uliedna. Għalhekk nistgħu ngħidu li l-edukazzjoni ta’ poplu 
tibda f’ħoġor l-omm. Għalhekk huwa ħażin ferm meta nħallu lit-tfal żgħar 
tagħna jagħmlu li jridu biex ma joqogħdux jibku, għax meta dawn jibdew 
jikbru, jibqgħu bid-drawwa li dejjem għandha tgħaddi tagħhom. 
     Nuqqas ta’ dixxiplina llum twassal għal ksur tal-liġi u għawġ il-quddiem. 
Aħjar ftit tbatija biex iżżomm id-dixxiplina issa, milli tbatija kbira, biki u 
traġedji ’l quddiem. 

Sena tard! 



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. 

Il-ħarġa tal-fuljett It-Triq ta’ Settembru 2020 qed niddedikawha 
lil tant helpers tagħna li jgħinuna nqassmu l-fuljett f’diversi 

Dipartimenti, lokalitajiet u parroċċi.  Grazzi ħafna. 
                                                                                    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: 79537649 

 

Tom : "How should I convey the 
news to my father that I've failed?" 
David: "You just send a telegram: 
Result declared, past year's  
performance repeated". 
 

 

A young son asked, 'Is it true Dad, that in some parts of Africa  
a man doesn't know his wife until he marries her?' 
Dad replied, 'That happens in every country, son.'  

 
Teacher: “Johnny, what is the outside of a tree called?”  
Johnny: “I don’t know.”  Teacher: “Bark, Johnny, bark.”  
Johnny: “Bow, wow, wow!” 

 
Jordan:  My teacher says I have to write more clearly.  
Mom:  That’s a good idea, Jordan.  
Jordan:  No, it’s not. Then she’ll know I can’t spell. 

 
Teacher:  What comes before 8?  
Pupil:  My school bus usually. 

DROPS OF  
LAUGHTER 

 


