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fl-għaqda  
is-saħħa 

Kien hemm tliet barrin ħbieb kbar ta’ xulxin. 
Dejjem kienu jkunu flimkien, fejn imur 
wieħed, imorru l-oħrajn. 
L-iljun, li kien jgħaddi spiss minn hemm, 
kemm-il darba pprova jifred lit-tliet annimali minn xulxin, għax kien 
jaf tajjeb li, jekk irid jattakkahom, kellu jiġġildilhom wieħed wieħed. 
Imma għalxejn ipprova jagħmel dan. 
Darba ġietu ideja. Beda jgħajjat wieħed wieħed lill-barrin u qagħad 
jigdeb kontra tagħhom. Lil wieħed beda jgħidlu kontra l-ieħor; beda 
jkeskishom kontra xulxin, sakemm fl-aħħar irnexxielu jara lill-barrin 
jilletikaw bejniethom. Bdew jiddubitaw minn xulxin, jitilfu l-fiduċja 
f’xulxin. Induna li t-tliet barrin bdew jiskartaw lil xulxin: min imur 
jirgħa naħa, u min oħra. Meta kien il-waqt, l-iljun ra l-barri l-kbir 
waħdu, u attakkah. 
Minn hawn bdiet ir-rovina tat-tliet barrin. Sewwa jgħidu li fl-għaqda 
biss hemm is-saħħa! 
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Editorjal 
Tħallix f’idejn ħaddieħor 
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Ħbieb, 
Il-ferħ ġenwin tal-bniedem mhux minn barra 
jiġi, imma minn ġewwa l-bniedem stess. Ma 
jiddependix mill-ħwejjeġ esterni jew minn 
persuni oħrajn. Ħażin jagħmel il-bniedem li 
jħalli s-sens ta’sigurtà u l-ferħ tiegħu 
jiddependu mill-imġieba jew azzjonijiet ta’ 
dawk ta’ madwaru. Ħażin jagħmel jekk jerħi 
dan id-dritt li jkun ferħan f’idejn ħaddieħor. 
 

Huwa fatt però li l-famija, il-qraba u l-ħbieb 
huma importanti fil-ħajja tal-bniedem; huma 
jservu ta’ sapport għax il-bniedem jista’ 
jaqsam il-ħsibijiet tiegħu, il-ferħ tiegħu u  
n-niket li jġarrab magħhom. Madankollu, li 
wieħed jiddependi minnhom jekk ikunx 
ferħan jew le qatt ma għandu jkun. Għax irid 
ikun il-persuna stess, u hu biss li jkun fil-
kontroll tal-emozzjonijiet tiegħu. Il-qraba u  
l-ħbieb jistgħu jgħinuh, jissapportjawh jew 
jifirħu miegħu, imma jrid ikun hu li jibqa’ 
jikkontrolla lilu nnifsu. Huma ma jistgħu 
jagħmlu xejn jekk, per eżempju, hu ma jkunx 
sodisfatt bih innifsu u bil-ħajja li qed jgħix. 
 

Mela ħabib, għalkemm tajjeb li jkollok  
l-għajnuna mill-familjari tiegħek u minn 
ħbiebek ta’ veru, ibqa’ kun int li tiddeċiedi 
fuq ħajtek ... ibdel u ġedded fejn meħtieġ, u 
tħallix ħajtek tiddependi fuq ħaddieħor, għax 
ħadd ma jista’ jidħol fil-ħajja tiegħek u 
jsewwilek dak li hu ħażin ħliefek.  
 

Fejn ma tasalx int, tibżax ... itlob l-għajnuna 
ta’ Alla. Iftaħ qalbek miegħu ... għax Dak hu 
li tassew jafek, jafek mill-qiegħ, jafek aktar 
milli inti taf lilek innifsek ... 
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I l-problema tad-droga ssibha kullimkien:  
fost is-sinjuri u l-foqra, l-istudenti, il-ħaddiema,  

ġuvintur, tfajliet, min ġej minn familja mfarrka u  
min ġej minn familja soda. Jekk ma noqogħdux  
attenti, aħna wkoll nistgħu nsiru vittma tagħha. 
        Id-droga ma għandhiex ħniena. Ladarba taqbdek, tibdillek  
l-organiżmu b’mod li ġġibek taħt il-kontroll assolut tagħha. Tant hu 
hekk li wieħed ikun irid jagħmel sforzi tassew kbar u taħriġ fit-tul biex 
forsi joħroġ mill-vizzju tad-droga. Min hu prużuntuż tant li jaħseb li 
lilu mhux ser jiġrilu hekk hu l-aktar li jinsab fil-periklu. 
        L-effetti tad-diversi tipi ta’ drogi fuq l-organiżmu tal-bniedem 
huma varji. Fuq is-saħħa fiżika nsemmu: 
 Żieda fit-taħbit tal-qalb, fin-nifs u fil-pressjoni; 
 ħsara fil-fwied, fil-kliewi u xi drabi fil-moħħ. 
Fuq is-saħħa psikoloġika nsibu: 
 Sens ta’ sturdament; 
 nuqqas ta’ koordinazzjoni fil-kliem u fil-kontroll tal-ġisem; 
 sens ta’ persekuzzjoni jew ta’ aggresssività; 
 sens ta’ dwejjaq u telf tal-iskop li tgħix. 
        Ħafna jaqgħu fil-vizzju tad-droga bla ma jobsru: jridu biss 
jippruvaw for fun jew jippruvaw ‘darba’ biex jagħmlu bħal sħabhom. 
Imma, min jixtieq ikun tassew ħieles għandu jżomm il-konvinzjonijiet 
tiegħu u ma jċedix għall-pressjoni ta’ xi ħbieb u għall-ġibda ta’ dak li 
twiegħed id-droga. 
        Min imexxi d-droga jagħmel flus kbar, u għalhekk għandu 
interess kbir li ħafna jaqgħu fil-vizzju tad-droga. Kif stqarr wieħed 
żagħżugħ: ‘Ħafna drabi mhux aħna mmorru nfittxu d-droga, huma  
l-pushers li jiġu jfittxuna.’ 
        Id-droga twassal fi tliet postijiet:  
 l-isptar, il-ħabs u ċ-ċimiterju qabel iż-żmien. 
Għalhekk, meta nħossuna down, xejn ma jferraħna, nitilfu l-interess 
fil-ħajja ... tajjeb li nkellmu lil min jista’ jgħinna. Għall-għajnuna 
hemm il-Caritas li dejjem tinsab lesta biex tgħin. 

Il-misħuta  DROGA 



Quo Vadis? 

Madwar 65 sena ilu kien hawn film 
klassiku jismu Quo Vadis. Dawk ta’ 
ċerta età żgur jiftakruh għax kien  
tassew film popolari. Magħġuna  
mal-istorja li kien fih, dan il-film  
tratta leġġenda li kienet tgħid hekk: 
 
Meta San Pietru kien qed jitbiegħed 
minn Ruma biex jaħrab minn dik il-belt,  
kellu viżjoni: sab ruħu quddiem Ġesù, u San Pietru staqsieh: Quo 
Vadis?, li bil-Malti tfisser: Fejn sejjer?  
 

U l-Imgħallem Ġesù wieġbu bil-ħlewwa kollha: ‘Sejjer Ruma biex 
isallbuni t-tieni darba.’ 
 

Il-leġġenda tkompli li għal dawn il-kelmiet ta’ Ġesù, Pietru staħa 
għax fehem x’kien ser jagħmel. Minn dak il-ħin stess reġa’ lura 
lejn Ruma fejn ħa l-martirju għall-imħabba tal-Imgħallem tiegħu. 
 
 
U aħna? Aħna fejn sejrin? Xi triq qbadna? Fejn ser teħodna t-triq li 
mexjin fiha? Tgħid qbadna xi sqaq li mhu se jwassalna mkien? 
Tgħid qegħdin sempliċiment nagħmlu dak li jagħmlu l-oħrajn bla ma 
naħsbu jekk hux sewwa jew le? 
 
Mhux faċli fid-dinja tagħna tal-lum li tagħraf liema hi t-triq li 
twasslek għand il-Mulej Alla tagħna. Għax hawn ħafna ġenn, hawn 
ħafna aljenazzjonijiet, ħafna qerq, ħafna sinjali u direzzjonijiet li 
jibagħtuk f’toroq li jwasslu għat-telfien. 
 
U ħbieb, biex tevita li taqbad xi waħda minnhom, trid it-tagħlim  
tal-ħajja li nsibuh fl-Iskrittura, il-Kelma ta’ Alla, u fit-tagħlim  
tal-Knisja.  

Don’t let the silly little things steal your happiness. 



Irtir 

Eżerċizzi Spiritwali 
 
Kif nagħmlu f’kull Randan, ser ikollna 
kors ta’ Eżerċizzi Spiritwali 
 

Dati: mill-11 sal-15 ta’ Marzu 2019 
 

Post: Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt 
 

Ħin:  12.35 pm 
 

Kelliemi: Fr Ivan Attard, Dumnikan 
 

Żommu dawn id-dati liberi sabiex tkunu 
tistgħu tattendu. 

Il-Ħadd, 24 ta’ Marzu ... 

Post:   St Joseph Retreat House, Rabat 
Ħin:    Jibda fid-0900 u jintemm għall-ħabta tat-1500 
Imexxi:  Fr Ivan Attard, Dumnikan 
F’dan l-irtir ikollna wkoll Quddiesa 
Ħlas huwa ta’ €20 
Biex tinkitbu għal dan l-Irtir, jew għal aktar dettalji, 
ċemplu: 21431464 jew 21440384 

Is-suq! Jibqa’ sabiħ l-għaliex dejjem jagħtini  
dik is-sorpriża li tibqa’ miegħi tul ħajti kollha!  
 

Darba persuna tal-Mulej għallmitni din it-tagħlima kbira. Qaltli: “Fil-ħajja 
mhux dak li nħoss imma dak li naf”. X’jiġifieri dak li naf? Jiġifieri li 
jgħodd f’ħajti mhumiex is-sentimenti tiegħi iżda l-verità tal-Kelma  
tal-Mulej. U tassew! Għax hija din il-verità tal-Mulej li lili ssalvani minn 
dak kollu li ngħaddi minnu! Hija din il-verità li lili turini t-triq! Hija din  
il-verità li lili turini liema deċiżjonijiet għandi nwettaq. Hija din il-verità li 
lili tagħtini l-paċi vera f’qalbi.  
 

Mulej, għinni ħalli qatt ma niddeċiedi fuq dak li nħoss iżda fuq il-verità li 
biha tgħarrafni l-Kelma setgħana tiegħek. Amen.     Patri Mario Attard OFM Cap 

Mis-suq tal-ħajja 
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L-Erbgħa, 6 ta’ Marzu, bidu ta’ Randan  
ieħor. Żmien ta’ tiġdid għall-knisja,  
għall-komunitajiet, għalina lkoll. Fuq  
kollox imma, hu żmien ta’ grazzja. 
 

Tajjeb niftakru li Alla mhux indifferenti lejna. Kull wieħed u waħda 
minna aħna għal qalbu. Jafna b’isimna, jieħu ħsiebna, ifittixna meta 
nitilquh. Hu jinteressa ruħu fina. Imħabbtu għalina ma tħallihx ikun 
indifferenti għal dak li jiġrilna. Ara aħna ... Aħna mhux hekk! Meta 
nħossuna f’sikkitna u komdi, ninsew lill-oħrajn, ma jinteressawniex  
il-problemi tagħhom, it-tbatijiet tagħhom, l-inġustizzji li jsofru. Insiru 
indifferenti għall-batut. 
 

X’irridu nagħmlu biex ma ninqabdux f’din l-indifferenza? Il-Papa 
Franġisku joffri soluzzjonijiet ... 
• Nistgħu nitolbu f’kommunjoni mal-knisja; ma nnaqsux il-qawwa 

li għandu t-talb ta’ tant persuni f’daqqa! 
• Nistgħu nagħmlu atti ta’ karità ma’ kulħadd, bis-saħħa ta’ tant 

organizzazzjonijiet ta’ karità li għandha l-knisja. Ir-Randan hu 
żmien propizju biex l-interess fl-oħrajn nuruh b’xi sinjal, anki 
żgħir, imma konkret. 

• It-tbatija tal-oħrajn hi sejħa lilna biex nikkonvertu, għax  
       il-ħtiġijiet ta’ ħutna jfakkruna fil-fraġilità ta’ ħajjitna u kemm  
       jien niddependi minn Alla u mill-aħwa. Mela naċċettaw il-       
       limitazzjonijiet tagħna u nibdew nafdaw fl-imħabba ta’ Alla lejna. 
 

Li jkollna qalb li tħenn ma jfissirx li jkollna qalb dgħajfa. Anzi, min 
iħenn għandu qalb b’saħħitha, soda, magħluqa għax-xitan imma 
miftuħa beraħ għal Alla; qalb li tħalli lill-Ispirtu s-Santu jirfidha u 
jmexxiha fit-triq tal-imħabba u l-karità. 
 

Il-Papa Franġisku jħobb jgħid: ‘Il-karità vera hi stil ta’ ħajja.’ 

‘Il-karità vera hi  

stil ta’ ħajja’  
Papa Franġisku 
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Il-Ġimgħa, 01.03.2019 - L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar 
 

Id-devozzjoni lejn il-Qalb ta’ Ġesù għandha tħeġġiġna sabiex f’xi ħin  
tal-ġurnata nattendu għall-quddies u naraw li nkunu ppreparati f’ruħna 
sabiex nitqarbnu; 
 

Is-Sibt, 02.03.2019 - L-Ewwel Sibt tax-Xahar 
 

Tkun ħaġa sabiħa li fl-ewwel Sibt tax-xahar nattendu għall-quddies u nkunu 
disposti li nitqarbnu, u ngħidu r-Rużarju b’devozzjoni lejn il-Qalb bla 
tebgħa ta’ Marija; 
 

L-Erbgħa, 06.03.2019 - L-Erbgħa tal-Irmied 
Jibda r-Randan 2019. Fil-Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt, ikollna quddiesa 
fin-12.35pm. F’din il-quddiesa ssir iċ-ċerimonja tat-tqegħid tal-irmied fuq 
ras dawk preżenti. Ma ninsewx ħbieb li f’dan il-jum hemm l-obbligu tas-
sawm u l-astinenza; 
 

Mit-Tnejn, 11.03.2019 sal-Ġimgħa, 15.03.2019 - Eżerċizzi Spiritwali 
Fin-12.35pm ser ikollna Kors ta’ Eżerċizzi Spiritwali fil-Knisja ta’ San 
Franġisk, il-Belt. Aktar dettalji ssibuhom fil-paġna ta’ fuq din; 
 

It-Tlieta, 19.03.2019 - Festa ta’ San Ġużepp 
Nagħtu ġieħ lil dan il-qaddis kbir billi nersqu lejn il-quddies u t-tqarbin; 
 

Il-Ħadd, 24.03.2019 - Irtir mal-Mulej 
Ikollna jum ta’ ġabra flimkien mal-Mulej u magħkom għeżież ħbieb tagħna. 
Id-dettalji kollha ta’ din il-ġurnata speċjali, li issa saret popolari magħkom, 
issibuhom fil-paġna ta’ fuq din. 
 
 

‘The day the Lord created HOPE 
was probably the same day He  
created SPRING.’ 
                   - Bern Williams - 

 
‘To plant a garden is to BELIEVE 
in TOMORROW.’ 
                 - Audrey Hepburn - 



Kull korrispondenza għandha tintbagħat lil: Paul Schembri 
Indirizz: 73 ‘Terezita’ Triq Birbal  Balzan  BZN 9015 

Tel:   21440384       e-mail:  it-triq@camline.net.mt     w:   www.it-triq.org 

Drops Of Laughter 

 

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. 

Id-Direzzjoni 

Din il-ħarġa tal-fuljett ta’ Marzu qed tiġi ddedikata lil 
ħabiba tagħna li ġentilment għamlet offerta sabiħa għal 
dan il-fuljett. Aħna nirringrazzjawha tal-offerta tagħha 

waqt li nwegħduha t-talb tagħna. Grazzi. 

Drops Of Wisdom 

 

Funny definitions: 
 

Life insurance: A contract that keeps you poor all your life so 
that you can die rich. 
 

Nurse: A person who wakes you up to give you sleeping pills. 
 

Conference: The confusion of one man multiplied by the 
number of those present. 
 

Marriage: It’s an agreement in which a man loses his  
bachelor’s degree and a woman gains her masters. 
 

Father: A banker provided by nature. 
 

Boss: Someone who is early when you are late and late  
when you are early. 

Give God your WEAKNESS, and He’ll give you his 
STRENGTH. 
 

Do what is RIGHT and not what is EASY. 
 

Be a VOICE not an ECHO. 
 

You are confined only by the WALLS you built YOURSELF. 
 

We RISE by LIFTING OTHERS. 
 

Be YOUR OWN KIND of beautiful. 


