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Biex il-bdiewa jaqilgħu dak li ħaqqhom għax-xogħol prezzjuż tagħhom. 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

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

flimkien u nitolbu: 

Ninġabar: 

Insib ambjent kwiet u pożizzjoni komda biex inħejji ruħi għat-talb. Insir konxju ta’ dak li għaddej 

fija. Nieħu nifs fil-fond waqt li nagħraf li Alla qed iħares lejja u lejn ta’ madwari b’għajnejn ta’ 

mħabba. 

Fatt ċkejken: 

Nikol kien ilu jberren minn fejn se jiddobba ftit 

żrieragħ u xitel ta’ frott u ħaxix differenti biex jimla       

l-għalqa tiegħu. Is-sena ta’ qabel il-maltemp kien 

qeridlu l-prodotti kollha u bil-kemm kellu ħaxix u frott 

biex jiekol bihom, aħseb u ara biex ibiegħ. Dan wara li 

nvesta f’makkinarju ġdid biex ikun jista’ jaqla’ l-patata 

b’ inqas tbatija u rranġa s-sistema tat-tisqija. Iktar ma ttama li se jagħmel prodotti, iktar ġietu 

ħażina u l-but baqagħlu vojt. Il-ġimgħa l-oħra, Nikol iltaqa’ ma’ kuġinuh li hu bidwi wkoll. 

Kumbinazzjoni kellu xi xitel żejjed u tahomlu. Tbissima firxet fuq wiċċ Nikol, waqt li moħħu kien 

ġa ppjana biex l-għada jmur iħawwilhom. Xtara xi żrieragħ oħra u telaq kmieni filgħodu biex forsi 

jiffranka l-qilla tax-xemx ta’ Settembru. L-għalqa kienet biswit triq li kienet tintuża ta’ sikwit    

għall-passiġġati. F’ħin minnhom, waqaf raġel josserva lil Nikol jaħdem bla nifs. Dan malajr 

irrealizza kemm il-frott u l-ħaxix li jiekol ta’ kuljum għandhom storja ta’ ħidma, tbatija, sagrifiċċju 

u riskju warajhom, li ftit li xejn nies jafu bihom. Nikol malajr qabad parlata mar-raġel u qallu: 

“Sieħbi, l-għalqa hija iebsa u frottha mhux garantit. Apprezza dan meta tiekol xi frotta bnina!” 

Naħseb ftit: 

Naf b’xi bidwi li jaqla’ l-għajxien tiegħu mill-għalqa? 

Qatt ħsibt fit-tbatija li jesperjenza l-bidwi? 

Qatt apprezzajt kemm hemm xogħol involut biex jitkabbru l-prodotti fl-għalqa? 

Nitlob: 

Nitolbuk Mulej għall-bdiewa kollha biex tagħtihom is-saħħa u l-enerġija biex ikomplu ħidmithom 

u agħmel li xogħolhom jiġi apprezzat dejjem iżjed. 

Kliem ta’ dawl: 

Jekk il-bidwi jkun fqir, il-pajjiż kollu jkun fqir.           (Proverbju Pollakk) 

X’nista’ nagħmel: 

Matul din il-ġimgħa nitlob għall-bdiewa mad-dinja kollha. 

Napprezza iktar il-frott u l-ħaxix li jipprovdu l-bdiewa. 


