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Ninġabar: 
Insib post komdu u nipprova nwarrab xi ħsibijiet li jiġuni f’moħħi waqt li nipprova nikkonċentra fuq  

il-preżenza ta’ Alla fil-ħajja tiegħi u nirringrazzjah tal-imħabba tiegħu lejja. 

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

għan-nisa li huma vittmi tal-vjolenza, biex is-soċjetà tħarishom u tagħti l-attenzjoni u                

l-importanza mistħoqqa lit-tbatijiet tagħhom.  

X’nista’ nagħmel: 
Infittex fuq l-Internet u nitgħallem dwar rapporti u servizzi li jeżistu għall-vittmi tal-vjolenza 

domestika. B’hekk jekk hemm xi persuna li tkun għaddejja minn din it-trawma, inkun nista’ ngħinha.  

Kliem ta’ dawl: 

Fejn jidħol l-abbuż, inti taħseb li m’hemmx mod kif taħrab minnu. Dejjem hemm l-għajnuna. Dejjem 

hemm mod kif taħrab minnu.                                    Rev Donna Mulvey 

Nitlob: 
Mulej, nitolbuk sabiex tiftħilna għajnejna, widnejna u qalbna ħalli nkunu aktar konxji, u lesti biex 

nissapportjaw lil xi persuna li tkun għaddejja minn xi tip ta’ abbuż. Fuq kollox Mulej nitolbuk ħalli       

l-vittmi ta’ vjolenza domestika jsibu min jissapportjahom u joffrilhom l-għajnuna. 

Naħseb ftit: 
Nirrealizza li fl-Ewropa, mara minn kull erbgħa esperjenzat vjolenza domestika mill-inqas darba 

f’ħajjitha? Dan l-abbuż jkun ilu għaddej qabel ma persuni oħra jindunaw bih. 

Fatt ċkejken: 
Ftaħt il-bieb tad-dar imbeżżgħa. Tgħid x’se jagħmilli llum? 

Jaħraqni bis-sigarett, jiġbidni minn xagħri u jkaxkarni mal-art, 

jagħtini xi daqqtejn ta’ sieq jew xi daqqa ta’ ras fl-istonku? Imma 

x’nista’ nagħmel jien? M’għandix ma’ min ngħid kelma għax 

żewġi Sylvio dejjem isib mezz kif jiżolani u ma jħallinix niltaqa’ 

ma’ ħbiebi jew membri tal-familja. Il-ġimgħa l-oħra qalli: “Jekk 

nerġa’ naraha tkellmek in-neputija, noqtolha.” Kieku nixtieq nitlaq u naħrab minn taħt idejh, imma 

fejn naqbad immur? Nistħi nitkellem ma’ xi ħadd dwar l-infern li għaddejja minnu, minbarra l-fatt li 

ħadd mhu se jemminni għax man-nies Sylvio hu ħelu manna. Anke miegħi hekk kien qabel. Il-gwaj 

beda lejlet it-tieġ tagħna: il-bidu tal-infern tiegħi. Kont sibt kaxxa mimlija ittri mingħand tfajla lil 

Sylvio. Meta staqsejtu dwarhom, tani daqqtejn fl-istonku tiegħi u qalli li jekk niftaħ ħalqi l-għada kien 

se jħallini nistenna fuq l-artal. Xi stajt nagħmel la kellna kollox lest għat-tieġ?  

Flus f’idejja m’għandix għax iżomm kollox hu. Kieku xtaqt intarraf xi ħaġa minn dak li kont għaddejja 

minnu lil missieri, iżda Sylvio heddidni li jekk imqar intenni xi ħaġa, l-ewwel joqtol lilu, imbagħad lili. 

Dejjem jgħajjarni, iwaqqgħani għaċ-ċajt quddiem in-nies, jgħidli li jien ħoxna u li hemm bżonn li 

nagħmel id-dieta. Emminni ma nafx fejn se naqbad nagħti rasi. Ma jridx jiġi għall-counselling għax 

jgħid li m’għandux bżonn u li t-tort hu kollu tiegħi. Dan kollu ġie f’moħħi kif daħħalt iċ-ċavetta biex 

niftaħ il-bieb. Ma kienx hemm ħossu. Bqajt dieħla fil-kamra tal-ikel. Qabditni rogħda kbira u ġismi 

qam xewk xewk. Bilkemm ridt nemmen lil għajnejja. Sylvio kien mejjet! Kien għamel suwiċidju! Kif 

bdejt inħares lejh mixħut mejjet quddiemi, bejn ħassejtni li kont ħatja tal-mewt tiegħu, u bejn 

ħassejt solliev kbir għax issa dak l-infern li kont għaddejja minnu żgur li kien se jispiċċa. Ħadt nifs 

qawwi u, kollni tregħid, ċempilt 112.  


