GĦADD NRU 84 | XITWA 2020-2021

il-paċi
magħkom
B’QALB TA’ MISSIER
Fit-8 ta’ Diċembru 2020, il-Papa
Franġisku tana l-Ittra Appostolika Patris
Corde – B’qalb ta’ missier – fl-okkażjoni
tal-150 anniversarju mid-dikjarazzjoni
ta’ San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja
Universali. Dan kien iddikjarat millPapa Beatu Piju IX fl-1870. B’dan iddokument, Papa Franġisku pproklama
“Is-Sena ta’ San Ġużepp” li tintemm
fit-8 ta’ Diċembru tal-2021. Filwaqt li
l-Insara kollha huma mħeġġa jaqraw
din l-Ittra Appostolika li tinkludi ħafna
riflessjonijiet profondi, nixtiequ nġibu
t-talba li l-Papa juża bħala konklużjoni
għal din l-Ittra.
Fl-aħħar jiktbilna hekk: “Ma baqa’ xejn
ħlief nitolbu lil San Ġużepp il-grazzja
tal-grazzji kollha: il-konverżjoni tagħna.
F’riġlejh inressqu din it-talba tagħna:
Sliem għalik,
ħarries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu sar raġel.
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,

u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u ħarisna minn kull deni
Ammen.“
Il-qaddis Malti San Ġorġ Preca kellu
devozzjoni kbira lejn San Ġużepp.
Għalih, San Ġużepp kien eżempju kbir
ta’ xi ħadd li tant osserva s-silenzju

fil-ħajja tiegħu. Fil-ktieb Is-Sinagoga
l-Ġdida, Dun Ġorġ jikteb: “Aħwa tiegħi,
jekk tridu tabilħaqq il-paċi tal-qalb u
tiggustaw ‘l Alla, għożżu s-silenzju, u
kontinwament, u iksruh biss għal xi ħaġa
aħjar. L-iblah iżebilħu għax ma jagħrafx
il-benna tiegħu, iżda l-għaqli jgħożżu
għall-ġid immens li joħroġ minnu. Fejn
jonqos is-silenzju tonqos ir-riflessjoni u
allura l-inkwetudni taħkem il-qalb.”

EDITORJAL

INSA LILEK
INNIFSEK

Aħna l-bnedmin faċilment niġu
ngannati għax minkejja li nkunu
nixtiequ l-affarijiet sewwa, għal xi
raġuni ma jirnexxilniex. Nafu x’inhu
t-tajjeb, inkunu nixtiequh imma xorta
waħda nfallu. L-imħabba hija eżempju
ta’ dan. Nafu u nixtiequ nħobbu
lill-oħrajn anke fuq l-istess kmand ta’
Kristu li talabna nħobbu lill-proxxmu
u saħansitra lill-għedewwa tagħna.
Imma kemm infallu fl-imħabba!
Il-problema qiegħda li moħħna biex
inħobbu lilna nfusna u fl-istess ħin
irridu nħobbu lill-oħrajn. Dan ma
jistax ikun! Biex tħobb lill-oħrajn
bilfors trid tinsa lilek innifsek. Huwa
biss meta inti tiċħad lilek innifsek li
mbagħad verament tista’ tingħata
għall-oħrajn bla kompromessi. Illum
kulħadd jgħidilna biex naħsbu fina
nfusna, biex nieħdu ħsieb tagħna
nfusna, biex insibu ħin għalina
nfusna u l-bqija. Intant l-egoiżmu u
l-individwaliżmu dejjem jikber fost
il-bnedmin għax kulħadd medhi
bih innifsu. Fuq in-naħa l-oħra
Kristu qalilna biex nitilfu ħajjitna
ħalli mbagħad insibuha, qalilna
biex immutu għalina nfusna biex
imbagħad nagħtu l-ħajja. PS take
care, mhux tiegħek innifsek, imma
tal-oħrajn.
verbum dei caro factum est

RESTAWR FUQ ĠEWWA

Meħuda mill-ktieb Il-Ġmiel tal-Fidi Tagħna, Vol 2 ta’ Dun Hector Scerri

Il-Fidi Nisranija għandha bħala
pedament tagħha l-fidi f’Alla wieħed
fi tliet Persuni. Aħna nemmnu f’Alla
wieħed li hu tliet persuni, il-Missier,
l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Dan hu Alla
tagħna! Alla tagħna huwa Trinità!
Jista’ jkun li ħafna Nsara jinsew iċċentralità ta’ din il-verità kbira.
Jingħad li darba kien hemm raġel
li kellu ħanut tax-xorb li ma tantx
kien ta’ fama tajba minħabba t-tip
ta’ nies li kienu jinġabru hemm kull
filgħaxija. Ġara li t-tifel ta’ sid il-ħanut
marad serjament. L-ebda tabib ma
seta jsib tarf x’marda kienet u wisq
anqas xi fejqan għaliha. Wara ftit
ġimgħat, it-tifel b’xorti ħażina qaleb
għall-agħar u xi ħadd issuġġerixxa
lill-missier jitlob lill-kappillan tarraħal biex imur iżur it-tifel u jitlob

fuqu. Wara li dam ftit itella’ u
jniżżel, fl-aħħar huwa bagħat
għas-saċerdot. Dak żar it-tifel u
għal ħin li ma kienx qasir, qal xi
talb fuqu. Huwa u ħiereġ mid-dar
il-kappillan lemaħ daqsxejn ta’
inkwatru fuq l-antiporta. Il-pittura
kienet mitfija u miksija bit-trab
u l-għanqbut. Il-qassis staqsa
lil missier it-tifel x’kienet dik
il-pittura. Wara ftit ħin fis-skiet,
huwa qal li mingħalih li dik kienet
tat-Trinità. Fil-pront, il-missier qal
lill-qassis li lest jagħmel wegħda
li jekk ibnu jfiq, jirrestawra dik ilpittura billi jġib lil xi ħadd li jifhem
u jnaddafhielu. Il-kappillan qallu:
“Ħaġa tajba tagħmel! Iżda qabel
ikun ferm aħjar jekk tagħmel ħaġa
oħra. Naddaf ruħek – għax f’ruħek
tgħammar it-Trinità bħal f’tempju.”

GĦAJNUNA GĦAL ŻWIEĠ FELIĊI:
KOLLOX FLIMKIEN
S.D.C. M.U.S.E.U.M.
DAR ĊENTRALI
207, Triq San Ġorġ Preca,
il-Marsa MRS 9090
www.sdcmuseum.org
Ikkuntattjana fuq 21 248 671 jew
kummissjoni.adulti@sdcmuseum.org

Li nitolbu flimkien
Li nsumu flimkien
Li nieklu flimkien
Li nitgħallmu flimkien
Li nistinkaw flimkien
Li nieħdu sehem fl-Ewkaristija flimkien
Li nidħqu flimkien
Li nibku flimkien
Li nagħrfu l-affarijiet s-sbieħ li ngħaddu minnhom flimkien
Li naqsmu n-niket li nesperjenzaw flimkien

Fuq l-Intollerenza
Definizzjoni ta’ persuna intolleranta:
ma taċċettax u ma tittollerax ideat,
viżjonijiet, twemmin u aġir li huwa
differenti minn tagħha.
L-intollerant irid dejjem jimponi l-point
of view tiegħu u qatt ma jirrispetta ta’
ħaddieħor.

L-intollerant ma tgħallimx jitgħallem.
Biex l-intollerant jinduna kemm hu
żbaljat biżżejjed ikejjel id-dawra ta’
rasu. Imbagħad ikejjel id-dawra talglobu u jintebaħ kemm għandu
moħħu żgħir.

M’hemmx għalfejn timponi l-opinjoni
tiegħek. “Aktar ma d-dawl ikun pur,
anqas jgħammixlek għajnejk.”
M’hemmx għalfejn forza biex timponi
l-verità. Il-verità tiddi waħedha.
– Henri De Lubac

Sitt Virtujiet ta’ San Ġużepp li kull raġel għandu jimita
Huma ħafna dawk li għandhom
devozzjoni kbira lejn San Ġużepp.
Biex wieħed jeżamina jekk iddevozzjoni hijiex waħda awtentika jew
superfiċjali, dan għandu jara kemm
ikun qed jimita lil dak il-qaddis li
tiegħu jkollu devozzjoni. Id-devozzjoni
mingħajr l-imitazzjoni hija biss xi ħaġa
superfiċjali li ma tħallix frott u tispiċċa
biex tkun biss fanatiżmu. Matul din issena ddedikata lil San Ġużepp għandna
ħafna x’nirrifflettu mill-eżempju ta’ dan
il-qaddis kbir. Hawnhekk għandna 6
virtujiet li dehru f’San Ġużepp (minkejja
li fl-Evanġelju ma nsibux kliem minn
fommu) li jħeġġuna biex nimitawh
fihom.
Il-ġustizzja
San Mattew jiddeskrivi lill-għarus ta’
Marija bħala “raġel ġust” (Mt 1,19). Din
il-virtù tinkludi l-onestà u r-rispett lejn
l-oħrajn.
Ubbidjenza għar-rieda ta’ Alla
Naqraw diversi drabi li lil San Ġużepp
dehrlu anġlu fil-ħolm u tah direzzjoni
li hu kellu jsegwi. Qalulu biex jieħu
lil Marija b’martu, biex jaħrab lejn
l-Eġittu u biex jirritorna lejn Nażaret.
San Ġużepp obda dejjem mingħajr
kwistjonijiet u huwa eżempju ta’ kif
tobdi għar-rieda ta’ Alla.
Gwardjan
Meta Erodi kien qed ifittex biex joqtol
lit-tarbija Ġesù, San Ġużepp għamel

minn kollox biex jipproteġi lill-familja
tiegħu. Alla kien għażel lil xi ħadd li
kien lest jissagrifika ħafna biex iħares
lil Marija u lil Ġesù minn kull periklu.
Responsabiltà
Mhux ċajta l-biċċa xogħol li kellu San
Ġużepp, dik li jieħu ħsieb lill-ikbar żewġ
qaddisin li dehru fid-dinja. Imma hu
ta’ bniedem responsabbli li kien daħal
għal dan ix-xogħol b’kuraġġ kbir għax
tassew kien bniedem li tista’ tafdah.
Il-kastità
San Ġużepp baqa’ safi u kast anke

fiż-żwieġ tiegħu u għandna
nirrikorru lejh biex bl-interċessjoni
tiegħu naqilgħu l-grazzja biex
bħalu ngħixu l-virtù tal-kastità.
San Ġużepp ta’ qalb safja, itlob
għalina.
Il-fedeltà
San Ġużepp kien fidil lejn dak
kollu li kienet titlob minnu l-liġi ta’
żmienu kemm dik ċivili kif ukoll
dik reliġjuża. Ma kienx jgħawweġ
il-liġijiet biex hu jkun akkomodat.
Huwa mudell għal kull persuna
biex f’kollox nimxu mas-sewwa.

X’SER IKUNU L-AĦĦAR KELMIET TA’ ĦAJTEK?
L-għerf li nsibu fis-sentenza bil-Latin
talis vita, finis ita jagħmel ħafna sens
u fih ħafna verità. Dan ifisser li wieħed
imut simili ħafna għal kif ikun għex.
Jekk persuna tkun għexet ħajja tajba,
bil-grazzja ta’ Alla din il-persuna
jkollha mewta tajba wkoll. Wieħed ma
jeskludix li xi ħadd ikun għex ħajja
ħażina u fl-aħħar ikollu konverżjoni
għax għal Alla xejn ma hu impossibbli.
Imma din tal-aħħar hija iktar rari minn
tal-ewwel.
Il-qaddisin f’din il-ħaġa wkoll huma ta’
eżempju għalina. Huma jilqgħu l-mewt
b’tama u saħansitra bil-ferħ. Huma jafu
li hemm il-ġenna tistennihom wara li
fid-dinja wieħed ikun tqabad it-taqbida
b’mod tajjeb. Hawnhekk ħa nġibu
l-aħħar kelmiet ta’ xi qaddisin li juru
l-fidi li kellhom f’Alla. L-aħħar kelmiet
tagħhom huma prova ta’ ħajja virtuża
u li meta wieħed jitgħannaq mas-salib,
allura jġarrab il-ferħ veru kemm f’din
il-ħajja kif ukoll f’dik ta’ wara.
Sant’Andrija
l-Appostlu
fuq is-salib
temm ħajtu
b’dan il-kliem:
“Mulej, Re talglorja, ilqagħni
hekk kif jien
imsallab
ma’ din l-injama ta’ dan is-salib ħelu.
Int li inti Alla tiegħi, li jien diġà rajt,

tippermettix li jaqilgħuni minn dan
is-salib. Agħmel dan għalija, o Mulej,
għax naf il-virtù tas-salib qaddis
tiegħek.”
L-aħħar kelma
ta’ Santa
Ġovanna ta’
Arc kienet
“Ġesù”. Waqt
li kienet qed
tinħaraq, Dun
Ġwann Massieu
kien qrib
tagħha u seta’
jara u jisma’ kollox. L-istess għedewwa
tagħha kellhom konverżjoni f’dan ilmument drammatiku meta raw il-fidi ta’
din il-qaddisa.
Meta San
José Sanchez
del Rio ta’
erbatax-il
sena kien qed
jiġi ttorturat
minħabba
l-fidi tiegħu, issuldati għajtu
u qalulu: “Jekk
tgħajjat, ‘Mewt lil Kristu Re’ nieqfu
u inti tgħix.” Imma hu weġibhom:
“Ħa jgħix għal dejjem Kristu Re. Ħa
tgħix għal dejjem il-Madonna ta’
Gwadalupe.” U fl-aħħar, wara iktar
torturi temm ħajtu bil-kliem: “Viva
Kristu Re!”

Meta Santa
Bernardetta
Soubirous
kienet fuq
is-sodda talmewt tagħha
stqarret: “O
Alla tiegħi,
qaddisa
Marija omm Alla, itlob għalija, midinba
miskina li jien.”
Il-Papa Girgor VII kien riformatur
kbir. Madankollu l-inizijattivi tiegħu tant
qajmu rabja kbira fl-Imperatur Enriku IV
li dan invada lil Ruma u l-papa qaddis
kien sfurzat
jaħrab. Fuq
is-sodda talmewt tiegħu, xi
kardinali kienu
ħdejh u bdew
isemmulu
x-xogħol tajjeb
li huwa kien
wettaq. Imma hu weġibhom: “Għeżież
ħuti, dawn l-affarijiet kollha li qed
issemmu mhuma xejn għalija. Ħaġa
waħda tagħtini tama – li f’ħajti ħabbejt
il-ġustizzja u dejjem kont nobgħod
l-immoralità.” Qabel ma miet reġa’
tenna: “Ħabbejt il-ġustizzja u bgħadt
l-immoralità u għalhekk ser immut
eżiljat.”
U inti għażiż qarrej, x’tixtieq li jkunu
l-aħħar kelmiet ta’ ħajtek?

KOMPETIZZJONI

Meta tieħdu sehem fil-kompetizzjoni tagħmlulna ħafna kuraġġ. 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. Borg) li diġà rċeviet
mingħandna bil-posta.

IL-KOMPETIZZJONI TA’ DIN ID-DARBA HI: MINN FEJN HUMA MEĦUDIN DAWN IL-KELMIET: “IT-TRIQ LI TWASSLEK GĦALLFERĦ TINSAB FL-AFFARIJIET IŻ-ŻGĦAR TA’ KULJUM.” IKTEB L-ISEM TAL-ARTIKLU.
Ibagħtu t-tweġibiet tagħkom lid-Direzzjoni ta’ IL-PAĊI MAGĦKOM, SDC MUSEUM, Dar Ġenerali, 207, Triq San Ġorġ Preca,
Il-Marsa MRS 9090, sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Frar 2021. 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.

Talba ta’ Ftit Sekondi

F’elfejn sena ta’ Kristjaneżmu, l-Insara
dejjem irrikorrew għand il-Verġni
Marija fit-talb tagħhom. Dan nagħmluh
għax tassew nemmnu li l-Madonna
tidħol għalina. Santa Tereża ta’ Kalkutta
kienet tagħmel hekk ukoll. Matul ilħajja twila tagħha fuq l-art, din il-mara
żgħira ngħatat għal kollox biex tgħin
lil ħaddieħor. Imma hi wkoll kellha
bżonn l-għajnuna! Il-persuna li spiss
kienet tirrikorri għaliha kienet l-Omm
Imbierka tagħna.

Hemm ħafna kwotazzjonijiet li jixhdu
l-imħabba ta’ Madre Tereża għal Marija,
iżda din il-kwotazzjoni partikolari
tiżvela l-vulnerabbiltà tagħha stess u
t-tama li f’dawk il-mumenti diffiċli hija
fittxet sapport mill-Madonna:

nitolbok biex f’dan il-mument inti
tkun omm għalija.’ Bil-ferħ irrid
nammetti li din it-talba qatt ma
naqsitni.”

“Jekk qatt tħossok imnikket
matul il-ġurnata tiegħek, itlob lillMadonna u għid biss din it-talba
sempliċi: ‘Marija, Omm Ġesù,

It-talb sempliċi mhux biss huwa
faċli biex tiftakru, imma huwa talb li
tista’ tgħidu fi kwalunkwe mument
tal-ġurnata. Kemm jekk tkun qed

tipprova tieħu ħsieb tfal indixxiplinati,
jew tittratta xi kwistjoni diffiċli fuq
ix-xogħol, ftakar biex issejjaħ lil Marija
ommok bl-istess fiduċja li iben jew
bint iffittxu lil ommhom fuq l-art.
Madankollu, is-sbuħija vera ta’ din
it-talba hija li meta tagħżel li titlobha,
tkun qed tagħti ġieħ lill-Madonna u
lill-Qaddisa ta’ Kalkutta.
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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

NOTA 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.

JEAN MILLET (1814-1875)

Il-pittur Franċiż Jean Millet għandu
ġrajja sabiħa marbuta ma’ ħajtu. Kien
bin il-foqra, imma xorta kien iqatta’
ħin filgħaxijiet ipitter fuq xi biċċa tila li
kien jiddobba. U darba rah pittur famuż
u ntebaħ li kien ġuvni ta’ talenti kbar.
Ħeġġeġ lil missieru jibagħtu Pariġi.
Missieru ma kellux flus, imma l-ġirien
ikkonkorrew bi sħiħ u ġabru somma

sabiħa li
biha Jean
seta’ jmur
jitgħallem filbelt tal-arti.
Imma l-ħajja tal-belt dejqitu għax
qatgħetu min-natura li hu kien tant
iħobb u għaliex kien jara li sħabu

LIBRERIJA

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

warrbu dak kollu li hu reliġjuż. Wara li
spiċċa l-kors telaq lura lejn l-għelieqi
tan-Normandija.
U hemm ma’ martu u wliedu qatta’
l-bqija ta’ ħajtu. Jaħdem fl-għelieqi
binhar u billejl ipitter xeni li jkunu
waħlu ma’ moħħu matul il-jum. Pitter
għexieren minn dawn il-pitturi li
llum huma miżmuma b’għożża millmużewijiet jew individwi li xtrawhom.
U fost dawn il-pitturi hemm dik li hija
meqjusa bħala waħda mill-isbaħ li ġġib
l-isem ta’ Angelus. Turi familja bidwija
tieqaf mix-xogħol biex tlissen it-talba
tal-Angelus. Jgħidu li jekk tħares
fiss lejha tisma’ leħen il-qanpiena
jistiednek tieqaf mill-ġirja tal-ħajja biex
tlissen talba.

FIL-BIDU TA’ SENA ĠDIDA
F’wieħed mid-diskorsi tal-ewwel tassena, ir-Re Ġorġ tal-Ingilterra qal hekk:
“Fil-bidu ta’ sena ġdida tlabt lill-Mulej

biex jagħtini d-dawl ħalli nkun naf
x’hemm fil-futur iżda vuċi qaltli: ‘Poġġi
jdejk f’idejn il-Mulej u ħallih imexxik

hu. Tkun ċert ferm iktar milli kieku xi ħadd
jgħarrfek il-futur.’”
Ftit fiduċja f’dan il-Missier tas-sema tnaqqas
ħafna tensjoni, biża’ u nkwiet mill-futur.

IL-FIDI TA’
PAOLO ROSSI

Fl-ewwel sigħat tal-10 ta’ Diċembru
2020 tħabbret il-mewt ta’ Paolo Rossi
minn martu Federica Cappelletti.
Din l-aħbar ħasdet lid-dinja kollha
speċjalment lill-Italja għax dan
il-personaġġ sportiv tassew kien
maħbub mhux biss għar-rebħiet li
ġab fil-futbol għal pajjiżu imma wkoll
għall-personalità li kellu. Rossi ġie
deskritt bħala ġentlom u bħala raġel
tal-familja li ħaddan ħafna l-valuri
Nsara.
Il-ġurnalista Francesca d’Angela
intervistat lil Paolo fi Frar tal-2020
fejn fiha ħarġet b’mod ċara l-umiltà
tiegħu. Minkejja li l-futbol ġablu
suċċessi kbar, hu ma tilifx rasu fuq
l-affarijiet tad-dinja għax il-fidi u
l-familja żammewlu saqajh mal-art.
Fl-intervista stqarr:
“L-edukazzjoni li rċevejt u l-fidi li
trabbejt fiha fil-familja tiegħi kien
deċisivi biex ngħix ħajti qisni dejjem

f’port sigur. Imbagħad qisni dejjem
kont konvint li s-suċċess jgħaddi malajr.
Issa jien kelli ħafna suċċessi fil-ħajja
tiegħi u ksibt riżultati tajbin u rbaħt dak
kollu li stajt nirbaħ. Imma mbagħad
fl-aħħar mill-aħħar qisni dejjem fhimt li
hemm affarijiet iktar sempliċi li jagħtuk
sodisfazzjon ikbar. Li noħroġ malħbieb tal-qalb, li jkolli relazzjoni tajba
mal-mara u mal-familja huma affarijiet
li jżommuk, isostnuk u jagħtuk il-ferħ
veru. Is-suċċess u l-fama huma ħwejjeġ
sbieħ imma jiġu u jmorru f’ħakka
t’għajn. It-triq li twasslek għall-ferħ
tinsab fl-affarijiet iż-żgħar ta’ kuljum.”

Fuq ix-xogħol huwa kien qal: “Ix-xogħol
irid ikun għax dan jgħinek tikber
f’ħafna aspetti, imma ma jistax ikun li
dan jassorbi lill-persuna b’mod totali.
Hemm bżonn li wieħed isib bilanċ bejn
il-ħajja privata u x-xogħol jew il-karriera
għax l-imħabba hija fundamentali.
Meta mmur lura d-dar u binti titbissimli
u tirrakkontali xi ħaġa li tkun ġratilha,
inħoss ferħ li ma nistax nispjega. Fil-fatt
jien ħadt deċiżjoni li ma nidħolx għal
xogħol li jbegħedni mill-għeżież tiegħi.”
Paolo Rossi mhux biss ferraħ lil ħafna,
imma għallem lil bosta wkoll.

Lejn it-triq tal-Beatifikazzjoni
Is-Serv ta’ Alla Ewġenju Borg (1886-1967) kien l-ewwel dixxiplu
ta’ San Ġorġ Preca. Ta’ età żgħira hu kien magħżul bħala l-ewwel
Superjur Ġenerali u baqa’ jmexxi s-Soċjetà tal-Museum sal-aħħar
ta’ ħajtu. Ewġenju Borg (magħruf bħala Ġeġè kien bniedem ta’
qdusija kbira u fl-1997 30 sena wara mewtu, il-Knisja f’Malta
tat bidu għall-proċess djoċesan tal-kawża tal-beatifikazzjoni u
l-kanonizzazzjoni tiegħu.

Is-Serv ta’ Alla
Ewġenju Borg
(1886-1967)

Mill-ewwel bdiet il-ħidma biex jibdew jinġabru t-testimonjanzi
ta’ nies li kienu jafuh jew għamluha miegħu u b’hekk kien diġà
sar ħafna xogħol. Minħabba numru ta’ ċirkustanzi dan il-proċess
kellu jieqaf. F’dawn l-aħħar xhur, is-Soċjetà tal-Museum reġgħet
attivat dan il-proċess biex jekk Alla jrid Ewġenju Borg ikun
iddikjarat Beatu.
L-Insara Maltin huma mħeġġin biex isiru jafu l-ħajja ta’ Ewġenju
Borg, jimitawh u jitolbu lil Alla xi grazzja bl-interċessjoni tiegħu.

ROSARIO LIVATINO:

L-EWWEL IMĦALLEF IDDIKJARAT BEATU
Imħallef Taljan li nqatel minn nies
tal-mafja Sqallija fl-1990 se jkun
ibbeatifikat bħala martri fir-rebbiegħa li
ġejja. Fid-digriet tal-martirju ppubblikat
nhar it-Tlieta 22 ta’ Diċembru 2020,
il-Papa Franġisku qal li l-Imħallef
Sqalli Rosario Livatino nqatel għall-fidi
tiegħu, f’reat ta’ mibegħda kontra l-fidi
Kattolika, “in odium fidei”.
Magħruf bħala l-“giudice ragazzino”
(l-imħallef tifel) billi kien jidher
iżgħar mis-37 sena li kellu, Livatino
kien mexxa bosta investigazzjonijiet
rigward il-mafja fi żmien meta l-kapijiet
tal-gruppi mafjużi Sqallin kienu
għaddejjin bi gwerra mdemmija
bejniethom.
Il-kapijiet ta’ la Stidda (l-Istilla), grupp
kriminali mafjuż li jopera fiċ-ċentrusud ta’ Sqallija, ordna l-mewt ta’
Livatino għax dan ma riedx ibaxxi rasu
quddiemhom u baqa’ jinvestigahom.
Kif stqarrew bosta xhieda waqt ilproċess ġudizzjarju, il-mafja kienet

ukoll twaqqa’ lil Livatino għaċ-ċajt
għax kienu jqisuh “bigott” billi kien
imur quddies kuljum u kien Kattoliku
ferventi.
Fil-21 ta’ Settembru 1990, hekk kif
Livatino kien qed isuq il-Ford Fiesta
tiegħu fl-awtostrada ta’ Agrigento,
huwa ntlaqat minn karozza oħra u kellu
jieqaf isuq. Livatino pprova jaħrab qalb
l-għelieqi iżda l-erba’ assassini tiegħu
laħquh u sparawlu.
Matul l-investigazzjoni, il-prosekuturi
nnutaw li, fid-djarji kollha tiegħu,
Livatino kiteb abbrevjazzjoni
misterjuża: ”s.t.d.”, li aktar tard fehmu
li ma kienet xejn għajr l-akronimu bilLatin għal “sub tutela dei” - f’idejn Alla.
Wara mewtu, Ġwanni Pawlu II
iddeskriva lil Livatino bħala ”martri talġustizzja u l-fidi”.
Il-Papa Franġisku, li appoġġa bilqawwa l-każ għall-beatifikazzjoni,
sejjaħ lil Livatino “eżempju, mhux

biss għall-imħallfin iżda għal dawk
kollha li jaħdmu fil-qasam tal-liġi għall-konsistenza bejn il-fidi tiegħu,
l-impenn tiegħu fix-xogħol u għarrilevanza tar-riflessjonijiet tiegħu”.
Id-digriet tal-martirju propost millKongregazzjoni tal-Vatikan għall-Kawżi
tal-Qaddisin u approvat mill-Papa
jfisser li m’hemmx bżonn li jiġi attribwit
miraklu bl-interċessjoni ta’ Livatino ma’
Alla biex dan jiġi beatifikat.

Ktieb Ġdid minn Pubblikazzjoni Preca
Il-qaddis Fundatur tas-Soċjetà tal-Museum, San Ġorġ Preca kien appostlu tal-kelma
miktuba. Fiż-żmien meta kienu l-ftit li jużaw il-lingwa Maltija, Dun Ġorġ kiteb
numru kbir ta’ kotba bil-Malti u dan għamlu biex sempliċiment jgħallem. Is-Soċjetà
tal-Museum taħdem biex dawn il-kitbiet jiġu tradotti għal xi lingwi barranin bħallIngliż u l-Ispanjol biex b’hekk il-barranin ukoll ikunu jistgħu jixorbu mit-tagħlim
tal-Fundatur. Is-Soċjetà hija preżenti f’numru ta’ postijiet barra minn Malta u b’hekk
fil-missjonijiet tagħha, is-Soċjetà twassal l-ispirtu tal-Fundatur bil-kitbiet tiegħu.
Dan l-aħħar permezz ta’ Pubblikazzjoni Preca, is-Soċjetà ħarġet il-ktieb That Jesus Be
Known and Loved li jikkonsisti f’numu ta’ kitbiet ta’ Dun Ġorġ maqlubin għall-Ingliż.
Dan il-ktieb għandu jkun ta’ introduzzjoni tajba biex il-barranin li jgħixu f’Malta
u anke qraba u ħbieb li jaqraw bl-Ingliż isiru midħla tal-kitbiet ta’ San Ġorġ Preca.
Il-ktieb jinsab għall-bejgħ minn Librerija Preca.

