
 

Settembru 2016 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

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

flimkien u nitolbu: 

Biex kulħadd jagħti s-sehem tiegħu għall-ġid komuni u għall-bini ta’ soċjetà li 

tqiegħed il-persuna umana fiċ-ċentru tagħha. 
Ninġabar: 

Insib post kwiet u nieħu ftit tal-ħin biex nieqaf u nirrifletti. Naħseb dwari nnifsi, dwar il-familja u    

l-ħbieb tiegħi. Niftakar f’min insibha faċli ngħix magħhom jew f’min hu speċjali għalija. Imbagħad 

naħseb f’dawk li nsibha iebsa magħhom, li nqishom diffiċli u forsi anke inferjuri. Wara naħseb kif 

kien iġib ruħu Ġesù ma’ nies hekk, kieku kien minfloki. Kien jagħmel distinzjoni bejn in-nies jew 

kien jagħti l-istess importanza lil kulħadd? 

Fatt ċkejken: 

Kull min jaf lil Rose u lil Evan jgħidlek li m’huma xejn mingħajr 

binthom Maria. Maria hija l-iżgħar fost it-tlitt itfal tagħhom u 

għandha 20 sena. Twieldet b’diżabbiltà severa u tiddependi 

għal kollox mill-ġenituri tagħha; għandha bżonn min jieħu 

ħsiebha kontinwament. Rose u Evan qabżu l-50 u ma jsibuhiex 

faċli trabbi persuna għamja, ma tikkomunikax, fil-wheelchair, 

inkontinenti u tiekol bit-tube. Konxji li minħabba l-kundizzjoni tagħha faċli jkollha l-infezzjonijiet u 

kumplikazzjonijiet oħra. Sintendi l-kura ta’ din it-tifla tagħhom tgħejjihom, anke għax ftit 

tħallilhom ħin għal affarijiet oħra. Madankollu kemm Rose u kemm Evan ma jgħixux mingħajr 

Maria tagħhom u ma jmorru mkien mingħajrha. Għalkemm mhux possibbli l-komunikazzjoni 

normali, Rose u Evan tgħallmu jagħrfu x’għandha bżonn mill-ġesti partikolari tagħha. Jieħdu 

ħsiebha b’rispett u dinjità kbira u jagħmlu minn kollox biex iżommu l-maħbuba tagħhom komda u 

ferħana. 

Il-ġirien tagħhom ġieli kkummentaw li din il-familja għandha sservi ta’ eżempju għal kulħadd. 

“Kemm ikun hawn aktar serħan il-moħħ”, jgħidulek, “kieku l-ewwel ħsieb tas-soċjetà kollha jkun 

kif ħa twennes lil kull individwu u tqajjmu fuq saqajh ħalli jħossu maħbub u importanti”.    

Naħseb ftit: 

Biċċa opra kbira din ta’ Rose u Evan bil-mod ta’ kif jieħdu ħsieb ta’ binthom minkejja l-ħafna sfidi li 

jkollhom jaffaċċjaw. Naf lil xi ħaddieħor bħalhom? 

Nitlob: 

Mulej għinni nifhem li soċjetà tinbena mhux tant għax jiżdied il-qligħ iżda aktar għax jiżdiedu          

l-għajnuna u l-attenzjoni għal xulxin. 

Kliem ta’ dawl: 

“Kull persuna hija sabiħa u prezzjuża; jixirqilha kull dinjità u rispett, u jistħoqqilha s-sliem, l-hena u 

l-imħabba”.         (Bryant McGill) 

X’nista’ nagħmel: 

Inġib quddiem għajnejja n-nies li spiss niltaqa’ magħhom u kif naħsibha dwarhom. Hemm xi ħadd 

li ma nirrispettahx? Xi ħadd li nqisu anqas mill-oħrajn? Waqt li niftakar li dik il-persuna tagħmel 

parti mill-ulied ta’ Alla u li għal Alla kulħadd indaqs, x’nista’ nagħmel biex intejjeb l-imġiba tiegħi? 


