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L-artist tal-pittura kien qed iħuf massala tal-esibizzjoni ta’ pitturi li pinġa hu
stess.
F’ħin minnhom innota ċorma nies madwar il-kwadru tar‘Ragħaj it-Tajjeb’.
fuljett Kienu qed jikkummentaw bejniethom. Lartist qabditu l-kurżità u mar ħalli jara x’ġara.
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filwaqt li għandu l-ħabbata,
m’għandux it-toqba tal-muftieħ:
‘Ir-Ragħaj it-Tajjeb mhux bħal
rgħajja oħra li jiftħu l-bieb talmaqjel u jidħlu ġewwa, imma
Hu, il-Mulej, iħabbat u
jistenna li, min irid, jiftaħlu.’
Iva, Alla qatt ma jidħol
bilfors fid-dwejra ta’
qalbna. Alla jħabbat u
jistenna. Ikompli jħabbat
sakemm isib min jiftaħlu.
Alla jħallina fil-libertà.
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Nota importanti:
Min jiftaħ qalbu għal Kristu, ir-Ragħaj it-Tajjeb,
jgħaddi minn esperjenza li tinsab miktuba ċara f’Salm
23: ‘Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni …’

Is-saħħa tal-kelma
Editorjal

Ħbieb,
Qatt mhu biżżejjed li wieħed jitkellem fuq limportanza li nikkontrollaw ilsienna waqt
id-diskors tagħna. B’seba’ għajnejn irridu
noqogħdu! Għax kelma żejda malajr tiżloq
minn fommna, imma mbagħad, kif ser
inġibuha lura?
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Kemm għandu qawwa l-kliem! Għalhekk
jeħtieġ li nużawh tajjeb u f’waqtu.
Kliem sabiħ u f’waqtu hu ...
… il-kliem tal-konfessur li jsabbar, li jagħti
parir u li jaħfer id-dnubiet …
… il-kliem ta’ ħabib li wara li jisma’ lproblema tiegħek, isabbrek u jqawwik, hekk li
tħossok ħafna aħjar …
… il-kelma f’waqtha ta’ qalb sensittiva, li
ntebħet li ġejja ġlieda, u permezz ta’ dik ilkelma rażżnet il-qiegħa li kienet qed tisħon.
Imma kemm hu ikrah u żejjed …
… dak il-kliem li jsaħħan żewġt irjus kontra
xulxin …
… kliem li jnissel mibgħeda fost kollegi taxxogħol, qraba u familjari bejniethom …
… kliem ta’ malafama fuq ħaddieħor, jekk
mhux kalunji wkoll ...
… kliem bla rażan, kliem baxx, il-misħut
dagħa li donnu ma nistgħux neħilsu minnu
f’dal-pajjiż …
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Nitkellmu bl-addoċċ, u qisu ma ġara xejn!
Isa ħbieb, nagħmlu ħilitna bis-serjetà sabiex
nużaw il-qawwa tal-kelma fil-ġid u mhux
fid-deni.
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Gallettini mahruqin
Richard kien bniedem tal-affari tiegħu u kien
iħobb jaqsam ma’ wliedu t-tagħlim li ħa millesperjenza tal-ħajja. Darba qal lit-tfal din lesperjenza: “Meta kont żgħir, kultant ommi
kienet titmana ikel ta’ iġri u ġerri għax kien
ikollha ġurnata twila u iebsa ta’ ħafna xogħol.
Niftakar darba meta ommi poġġiet platt b’bajda
moqlija u ftit perżut flimkien ma’ ftit gallettini
maħruqin quddiem missieri. Stennejt ftit biex nara x’kien ser jgħid
missieri, imma dan ma qal xejn, anzi, qabad gallettina maħruqa u
beda jiekol. Ommi dak il-ħin skużat ruħha għax inħarqulha lgallettini, u niftakar lil missieri jgħidilha: “Tinkwetax, inħobbhom
il-gallettini maħruqin”.
Meta wasal ħin l-irqad u missieri daħħalna fis-sodda bħas-soltu,
staqsejtu jekk kienx veru li jħobb il-gallettini maħruqin. Għannaqni
miegħu u qalli: “Illum ommok kellha ġurnata twila ta’ xogħol u
tidher li ġiet għajjiena ħafna. Imma għax tħobbna għamlet sforz u
sajret xi ħaġa. Kien għalhekk li ħassejt li għandi ngħidilha li nħobb
il-gallettini maħruqin”.
Kos, il-ħajja hija magħmula minna lkoll bnedmin imperfetti.
Niżbaljaw fl-affarijiet li nagħmlu ... ninsew l-anniversarji ... ma
niftehmux bejnietna ... u tant u tant affarijiet oħra.
Il-fatt li naċċettaw iddifetti tagħna u ta’
ħaddieħor kif ukoll iddifferenzi ta’ bejnietna
huwa l-qofol biex
inkabbru r-relazzjoni ta’
bejnietna u nsaħħuha. Ilħajja qasira wisq biex
naħluha fuq id-dispjaċiri
u l-gdiedem.
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Il-Beatu Anton Lucci
Anton Lucci twieled Agnone filMolise, l-Italja t’isfel, nhar it-2 ta’
Awwissu 1682. Daħal mal-Minuri
Konventwali u għamel isem bħala
studjuż u għalliem tat-teoloġija, li
dejjem nebbħitu fil-mixja talperfezzjoni. Kien magħruf ukoll
għall-ħeġġa li wera fil-ministeru
appostoliku u għall-mod li bih offra
l-qadi tiegħu lis-Sede Appostolika.
Meta sar Isqof ta’ Bovino fil-Puglia,
tul l-24 sena li dam fil-kariga, huwa ġab ruħu tabilħaqq ta’
missier u ragħaj tal-poplu tad-djoċesi tiegħu. Ħuwa ħadem bla
waqfien biex iqawwi l-poplu tiegħu fil-fidi u fil-ħajja nisranija
u għen kemm felaħ lill-foqra li hu kien iħobb bi preferenza fuq
ħaddieħor, kif jgħallem l-Evanġelju. Miet Bovino nhar il-25
ta’ Lulju 1752. Kien il-Papa Ġwanni Pawlu II li bbejatifikah
fit-18 ta’ Ġunju 1989.
__________________________________________________

Kristu jinsab fil-morda
Lil Madre Tereża spiss kienu jisimgħuha
tirrepeti din it-talba:
‘O maħbubin morda, kemm intom għeżież
għalija.
Intom tirrappreżentaw lil Kristu.
Kemm inħossni xxurtjata li qed ngħin lil
Kristu fil-morda.’
__________________________________________________
The foundation of every state is the education of its youth.
Diogenes

Ġesu lilek iħobbok ħafna …
Fr. Edward u n-neputi tiegħu Kenneth, ta’ kull nhar ta’ Ħadd
waranofsinhar kienu joħorġu jduru mal-belt ta’ Ipswich, l-Ingilterra,
iqassmu noti fuq il-Bibbja.
F’jum tal-Ħadd minnhom, inzerta qam maltemp kbir. Kenneth libes
tajjeb għall-maltemp bil-ħsieb li joħroġ ma’ Fr. Edward. Imma Fr.
Edward qatagħha li ma joħroġx f’dak il-maltemp. Kenneth xorta waħda
talbu jagħtih permess imur iqassam il-karti waħdu. Il-qassis qallu li
kollox sew, u t-tifel beda jdur bieb bieb iqassam in-noti.
Wara madwar sagħtejn fix-xita, imxarrab għasra, b’karta waħda biss
f’idu, waqaf f’kantuniera. Meta ma ra lil ħadd, ħabbat fuq bieb u beda
jistenna. Wara ftit, reġa’ ħabbat u din id-darba l-bieb tbexxaq, u mara
mdaħħla fiż-żmien staqsietu x’ried. “Ġejt biex ngħidlek li Ġesù lilek
iħobbok ħafna!” u taha l-aħħar karta li kellu. Il-mara rringrazzjatu.
Waqt il-prietka tal-Ħadd ta’ wara, Fr. Edward għamel stedina: “Hawn xi
ħadd li jista’ jagħti xhieda tal-Imħabba ta’ Alla?” Dak il-ħin il-mara
anzjana qamet minn postha u qalet: “F’din il-Knisja lili ma jafni ħadd.
Qatt ma ġejt hawn. Żewġi miet ftit ilu u spiċċajt waħdi fid-dinja, bi
dwejjaq hekk kbar li ddeċidejt li nneħħi ħajti b’idejja. Lestejt kollox
biex nitgħallaq, imma nzerta ħabbat il-bieb hekk kif kont se nitla’ fuq issiġġu biex nitgħallaq. Ma tajtx kas. Iżda t-taħbiet fuq il-bieb kompla.
Allura neħħejt il-ħabel minn għonqi u nżilt biex nara min ġie. Sibt tfajjel
li bi tbissima ħelwa qalli: “Sinjura, ġejt ngħidlek li Ġesù lilek iħobbok
ħafna”. Tani dawn in-noti fuq il-Bibbja u telaq f’xita qliel.”
Fr. Edward niżel minn fuq ilpulptu, mar ħdejn Kenneth u
wara li għannqu, beda jibki
biki ta’ ferħ u ta’ radd il-ħajr
’l Alla. Iva, għax Alla limbierek inqeda bit-tifel biex
ħeles lill-anzjana middisprament tas-suwiċidju.

Is-saħħa fir-rieda
Il-bidla li seħħet f’Alessandro Serenelli
Fis-6 ta’ Lulju l-Knisja tiċċelebra l-festa ta’
Santa Marija Goretti, it-tfajla Taljana ta’ kważi
12-il sena, li mietet martri biex issalva
l-verġinità tagħha. L-assalt fuqha kien sar fil-5
ta’ Lulju 1902 minn Alessandro Serenelli, ġuvni
ta’ 18-il sena li kien joqgħod fl-istess dar. Dan
Alessandro Serenelli
wasal biex taha 14-il daqqa ta’ sikkina għallkelma ‘le’ tagħha biex iwaqqagħha fid-dnub. Marija mietet l-għada,
wara li stqarret li lil Alessandro kienet ħafritlu.
Alessandro qatta’ 27 sena ħabs b’xogħol iebes. Hemmhekk għaraf liżball tiegħu u nidem. Kif ħareġ mill-ħabs mar talab maħfra lil
Assunta, omm Marija, u mar jgħix il-bqija ta’ ħajtu bħala Terzjarju
Franġiskan f’kunvent tal-Kapuċċini fejn miet fl-1970, fl-età ta’ 86 sena.
Ftit snin qabel miet, Alessandro Serenelli kiteb hekk:
‘Xjaħt … u meta nħares lura lejn ħajti u nara minn xiex għaddejt,
nistkanta bija nnifsi li kont inżilt f’dan il-ħondoq ta’ vizzju. Ilpassjoni ma tħallikx tara ċar u ma tħallikx tirraġuna. Il-ħażin hu li
meta tintebaħ ikun tard wisq. Il-ħsara tkun diġà saret. Qtilt tifla
nnoċenti, anġlu tas-sema li l-għajta tagħha għadha tidwi f’widnejja:
‘Alessandro … Alla ma jridx!’ Iżda Maria ħafritli, mhux biss, imma
talbet għalija u t-talb tagħha ma kienx bla frott. Minkejja l-ħażen
kollu tiegħi, Alla għadu jiġri warajja. Ma ridnix nintilef għal
dejjem. Għall-bidu ħassejtni ddisprat, magħluq fil-ħabs … Dħalt
żgħir u kelli noħroġ ta’ kważi 50. Kif tista’ ma tiddisprax? Iżda lħsieb li dik l-anġlu li ħafritli u qed titlob għalija beda jnibbet fija
ħajja ġdida. Ridt nibdel ħajti. Ridt nikkonverti, iżda kelli l-biża’ li
għad-delitt faħxi li għamilt ma kienx hemm maħfra. It-triq kienet
twila. Iżda fejn hemm ir-rieda, l-għajnuna t’Alla ma tonqosx. Iżżmien fil-ħabs kien żmien ta’ grazzja moħbija. Alla ħafirli! Iva!
Illum ma għadnix nibża’ mill-mewt. Ċert li dak li ħafer lil Pietru,
lill-Madalena, lill-Ħalliel it-tajjeb, ħafer lili wkoll. Id-delitt tiegħi
kien kbir … iżda l-ħniena t’Alla hi akbar. Qrara sinċiera tħabbibna
mal-akbar benefattur tagħna … Ġesù!’
Omm Maria, ħutha u Alessandro nnifsu kienu preżenti meta l-Papa Piju
XII ddikjara lil Maria Goretti qaddisa fl-1950.
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Il-Ġimgħa, 3 ta’ Lulju 2015
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
B’devozzjoni lejn il-Qalb ta’ Ġesù, f’dan il-jum nersqu lejn ilquddiesa u naraw li nkunu disposti wkoll li nitqarbnu.

Teżori li nsibu …

fi Kristu

Fi Kristu nsibu … IMĦABBA u ĦAJJA li ma tintemm qatt ...
PAĊI kbira u ta’ veru li allura qatt ma titmermer ...
MISTRIEĦ li qatt u ħadd ma jista’ jwaqqfu ...
FERĦ li ma jitnaqqasx …
TAMA f’ġejjieni isbaħ li ma jistax ma jseħħx ...
GLORJA li ma tinħebiex … DAWL li ma jintefiex ...
SAĦĦA u SBUĦIJA li ma tintemmx …
SAFA li ma tittebbax
GĦEJJUN li ma jinħlew qatt!
Dan kollu għandu Kristu għalina! Ħabib, x’qed iżommok milli
timxi warajh!

Niftakru fit-talb tagħna …
… fir-ruħ ta’ ALFRED PORTELLI, eximpjegat tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali;
… fir-ruħ ta’ PAUL FORMOSA, ex-impjegat
tal-Ministeru għall-Familja u l-Politika Soċjali.
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Għalliem: Tista’ tgħidli Abela, f’liema
sena bdiet il-Gwerra tal-Mitt Sena?
Abela: Għall-inqas mitt sena qabel ma
spiċċat.
Għalliem: Fost l-Opri tal-Ħniena liema
jidhirlek li hija l-isbaħ?

Student: Żur il-morda.
Għalliem: Tajjeb, u għaliex taħseb hekk?
Student: Għax missieri tabib, Sir!

Fil-klassi l-għalliema kienet qiegħda tirrabja ma’ Bertu:
‘Imissek tistħi. Kull ma tgħallimt tgħodd sal-għaxra biss! Nixtieq
inkun naf x’se ssir la tikber int?’
‘Referee tal-boxing, Miss!’

Some people will never learn anything, because they think they
understand everything too soon.

Alexander Pope

Education is learning what you didn't even know you didn't know.
Daniel J. Boorstin

Grazzi mill-qalb lil żewġt iħbieb tagħna, li ġentilment
offrewlna l-ispejjeż kollha ta’ din il-ħarġa ta’ Lulju 2015 talfuljett 'It-Triq' li għalihom qed niddedikawha. Fuq talba
tagħhom, nixtiqukom tingħaqdu magħna fit-talb għall-erwieħ
ta’ EUSTACHIA AGIUS, CARMELA CAMILLERI u
THERESA SCHEMBRI.
Agħtihom, Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.
ID-DIREZZJONI
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