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“Biz-zmien bdejt nara li                   

s-sacerdot ma kienx xi ‘alla’ fuq 

pedestal izda bniedem li ghandu 

qalb mimlija imhabba.” 
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Il-ġrajja tal-vokazzjoni tiegħi tibda’ meta kelli 

seba’ snin. Ftit wara l-ewwel tqarbina, kont 

tlabt lil-ommi biex iddaħalni abbati fil-parroċċa 

tiegħi, ħaż-Żebbuġ. Ommi u missieri raw li din 

ix-xewqa kienet sabiħa u għalhekk, wara li 

kellmu lill-Arċipriet, jien ġejt milqugħ fil-grupp 

tal-abbatini. Ma kont naf lil ħadd, kont mistħi u 

ma kontx naf minn fejn nibda’. Iżda, bejn        

l-entużjażmu tiegħi u bejn l-għajnuna li sibt 

minn saċerdoti u abbatini ta’ qalbhom tajba, 

bdejt nitgħallem kif tkun abbati tajjeb.  
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Illum imħares lura u ma jirnexxilix ngħodd kemm il-quddies għent. Domt abbati sakemm kelli sittax-il 

sena; iżda niftakar partikolarment xi quddies jew tnejn. L-ewwel waħda, iżda, għada ċara u friska bħal li 

kieku għentha il-bieraħ. Dak inhar, ta’ seba’ snin, kienet l-ewwel darba li tlajt fuq l-artal u ħassejt qalbi se 

tinqasam bil-ferħ. Ma kinux biss emozzjonijiet imma ħassejt tassew lill-Mulej jitkellem f’qalbi, isejjaħli biex 

iħobbni, jistedinni nara jekk inkunx lest nagħtih ħajti...jekk kontx lest insir ‘kristu’ għall-poplu tiegħu.  
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Fid-dawl ta’ dan, bdejt nattendi l-laqgħat           

tal-vokazzjonijiet li jsiru s-Seminarju. Dawk kienu 

tassew laqgħat u live ins li lili għamluli ġid. Hemm 

hekk bdejt nitgħallem xi tfisser titlob, xi jfisser tkun 

bniedem li tixtieq il-ġid u kif tista tkun ġeneruż. 

Sadanittant, sirt leader mal-abbatini u dħalt Savio 

College fil-Form 1 bħala student fi skola ta’ Dun 

Bosco. Iżda x-xewqa tiegħi li nsir saċerdot bdiet 

tikber. Kont bdejt nafda’ u niftaħ qalbi mal-vocation 

promoter.  
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Kont nieħu ferm gost nisma’ fuq il-ħajja tal-qaddisin 

jew xi drabi nitlob mas-seminaristi. Kien hemm 

okkażżjonijiet fejn konna mmorru nżuru lis-saċerdoti 

anzjjani fid-Dar tal-Kleru jew xi anzjani oħra fi djar 

tax-xjuħ. Biż-żmien bdejt nara li s-saċerdot ma kienx 

xi ‘alla’ fuq pedestall iżda bniedem li għandu qalb 

mimlija mħabba. Bdejt nifhem maż-żmien li              

s-saċerdot għandu mħabba tant kbira li ma jistax 

jaqsamha ma’ mara waħda biss iżda jagħżel li jħalli 

kollox biex ikun kollox għal kulħadd.  
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Aktar ma’ bdejt nikber aktar bdejt nifhem il-bżonn li niftaħ qalbi u ma nibżax naqsam biżgħat, dubji u problemi. 

Għal bidu kont inbati minħabba l-mistħija: kont naħseb li jien biss ngħaddi minn kriżi! Imma għallimt li l-kriżi 

kulħadd jgħaddi minnha u li, fl-istess waqt, il-kriżi hija prova li l-vokazzjoni hija sejħa ħajja u mhux xi idea li 

kont qed noħloq jien. Tgħallimt kelma mportanti: “dixxerniment”, jiġifieri proċess ta’ għarfien, tagħlim u talb 

fejn is-sejħa tiċċara aktar. Ngħiduha kif inhi: jekk ġuvni u tfajla jdumu ma’ jkunu ċerti minn xulxin anke wara li 

jkunu ilhom jiltaqgħu, aħseb u ara żagħżugħ li qed ifittex lil Alla (li ma jidhirx) bħala l-imħabba ta’ ħajtu! Iżda, 

kif għidt, it-talb kien għodda ferm tajba...speċjalment ir-Rużarju.  



Mal-Form 4 u Form 5, iżda, bdejt nintebah li riesaq iż-żmien li nħalli l-iskola. Għalija Savio College 

kienet saret it-tieni dar tiegħi. Is-Salesjani laqqggħuni ma’ Don Bosco u bdejt tassew nikkunsidra       

l-ħajja mat-tfal u ż-żgħażagħ. Ħassejt urġenza kbira li nrodd ħajr lis-Salesjani ta’ Dun Bosco għal dak 

kollu li kienu għamlu miegħi, talli emmnu fija, talli rawni leader u sfidawni dejjem nikber u nitjieb, talli 

ħolquli opportunitajiet fejn iltqajt ma’ Dun Bosco mill-qrib.  
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Fl-aħħar għażilt, għalkemm beżgħan dwar jekk kintix l-għażla t-tajba: iddeċidejt li nsir Salesjan, dak kellu 

jkun ir-rigal tiegħi ta’ dak li kont sirt wara ħames snin magħhom. Ħajti għażilt li tkun rigal għat-tfal li jiġu 

warajja, U minn hemm bdiet avventura ġdida, bi tlajja u nżul. Illum ilni għoxrin sena Salesjan ta’ Dun 

Bosco; għaxra minnhom bħala saċerdot. F’ Dun Bosco rajt qalb umana u qaddisa fl-istess waqt. L-istil 

tiegħu jibni fuq ħafna ferħ, krejattivita’ u ottimiżmu. Bħala Salesjan dejjem bqajt inħossni żagħżugħ u      

l-Mulej tani ħafna grazzji li għext permezz taż-żgħażagħ. Minn qalbi nawguralek ‘dixxerniment’ għaqli 

f’dinja li fiha ħafna toroq; uħud sbieħ u tajba iżda oħrajn ftit perikolużi.  

Nawguralek li tagħraf kemm qalbek hija teżor li Kristu jista jkun li qed jagħżel biex jgħammar fiha. U jekk 

int tħossok midneb, mhux perfett, dgħajjef u ma jistħoqlokx...allura, welcome to the club. Għidlu 

IVA..intelaq f’idejH, ħalli min imexxik...u l-bqija jaħdem il-Mulej f’qalbek...u jagħmel l-għeġubijiet.  

Fr. Eric Cachia sdb   Salesjan ta’ Dun Bosco  

Qalbek tezor ghal Kristu 
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