
 
Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu 

flimkien u nitolbu: 

Biex il-parroċċi tagħna, animati minn spirtu missjunarju, ikunu l-post fejn             

il-komunità tkun xhieda ta' fidi u ta’ karità. 

Settembru 2017 

Ninġabar: 

Insib post għall-kwiet u nipprova nikkalma mill-ġenn u l-ġiri tal-ġurnata. Ninġabar fil-preżenza 

t’Alla u nitolbu biex jgħini ħalli nwieġeb dejjem aħjar għas-sejħa tiegħu u biex ibierek il-komunità 

Nisranija li jien nagħmel parti minnha.  

Naħseb ftit: 

Ninduna meta jkun hemm persuni fil-komunitá tiegħi li għaddejjin minn żmien iebes? Inkun lest li 

noffri l-għajnuna meta xi ħadd ikollu bżonn xi tip ta’ sapport? 

Nitlob: 

Mulej, nitolbok biex tagħti d-dehen lin-nies tal-parroċċa tiegħi ħalli ma nibżgħux inħarsu 

madwarna u nxammru l-kmiem biex ngħinu lil kull min ikun fil-bżonn fil-parroċċa tagħna. 

Kliem ta’ dawl: 

Il-komunità li tevanġelizza b’għemejjel u ġesti tidħol fil-ħajja ta’ kuljum tal-oħrajn, tqassar            

id-distanzi, titbaxxa sal-punt tal-umiljazzjoni jekk hemm bżonn, u tħaddan il-ħajja umana; tmiss    

il-ġisem ta’ Kristu li jbati fil-poplu tiegħu.         Papa Franġisku  -  Evangelii Gaudium 

X’nista’ nagħmel: 

Inħares madwari  u nara jekk hemmx xi ħadd li hu għaddej minn żmien diffiċli. Nieqaf u nara kif 

nista’ nkun ta’ għajnuna. Inħajjar oħrajn biex huma wkoll jagħtu daqqa t’id lil min ikun fil-bżonn. 

Fatt ċkejken: 

Marija ma kinitx taf fejn se taqbad tagħti rasha. Kienet 

għadha kif ġejja mill-isptar wara li kienet żaret lil żewġha 

Charlie, li kien għadu l-ITU. Diġa kienu għaddew ħmistax minn 

meta Charlie kien weġġa’ gravi wara li kien waqa’ żewġ sulari 

waqt ix-xogħol. Oħtha, li kienet qed tagħtiha daqqa t’id, issa 

marret lura f’darha. Wara kollox hi kellha familja wkoll. 

Fil-pront semgħet il-qanpiena tal-bieb. F’idejha kellha qoffa mimlija ħwejjeġ maħmuġin. Ma tantx 

kellha aptit tara nies. Kif fetħet il-bieb, sabet lil Dun Karm, il-kappillan. Hu beda jsabbarha u 

jwegħedha li kienet sejra ssib l-għajnuna li jkollha bżonn. Hu taha envelopp b’xi flus fih li kien 

tahomlu benefattur biex jgħin lil xi familja fil-bżonn. Qalilha wkoll li kienu ġejjin Doris u Katy biex 

jagħtuha daqqa t’id. Ma damux ma waslu ż-żewġ nisa. Doris kellha f’idejha borma bl-ikel fiha, 

filwaqt li Katy qaltilha li kienet se toħdilha l-ħwejjeġ biex taħsilhomlha. Huma ftehmu magħha li 

kienu se jgħinuha tieħu ħsieb liż-żewġt uliedha billi jwassluhomlha l-iskola u d-duttrina, kif ukoll 

jeħdulha ħsiebhom meta jkollha bżonn.  

Marija rringrazzjat lill-kappillan u lill-komunita’ fejn kient tgħix għas-sapport li sabet. Fil-fatt           

l-għajnuna ma kinitx ġest ta’ darba, iżda grupp ta’ persuni mill-parroċċa baqgħu joffru l-għajnuna 

u s-sapport lil Marija u l-familja tagħha sakemm Charlie reġa’ lura d-dar u seta’ jmur lura         

għax-xogħol.  


