
 

 

 
Ġunju 2019 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Merħba! Il-Papa jistieden lil bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu: 

Biex is-saċerdoti, bis-sempliċità u l-umiltà ta’ ħajjithom, jimpenjaw irwieħhom 

b’mod attiv f’solidarjetà sħiħa mal-ifqar fost il-fqar.  

Ninġabar: 

Insib post għall-kwiet u nġib quddiem għajnejja nies li jgħixu madwar id-dinja bla dar, bil-ġuħ u       

fil-faqar. Nirringrazzja lil Alla tal-ġid li pprovdili u tal-imħabba li sibt fil-ħajja tiegħi. 

X’nista’ nagħmel: 

Niddedika ftit ħin biex ngħin f’xi għaqda volontarja, jew lil xi ħadd li jinsab fil-bżonn. 

Kliem ta’ dawl: 

Ejja nagħtu lid-dinja, bix-xhieda tagħna u bl-imħabba, it-tama li tiġi mill-fidi.         Papa Franġisku 

Nitlob: 

Mulej, nixtieq nitlob għal dawk is-saċerdoti li jiddedikaw ħajjithom u jaħdmu bla heda mal-ifqar fost 

il-fqar. Agħtihom Mulej is-saħħa u l-għajnuna li jkollhom bżonn. 

Naħseb ftit: 

Nirrealiżża kemm jien ixxurtjat/a?  Kemm naħseb f’min hu inqas iffortunat minni u f’dawk li jaħdmu 

b’dedikazzjoni u f’solidarjetà sħiħa magħhom? Qatt għamilt xi ħaġa biex ngħin lil min għandu bżonn 

l-għajnuna u s-sapport? 

Fatt ċkejken: 

“Bqajt impressjonata bil-ħafna xogħol li jagħmlu Fr. Joe u       

t-tim tiegħu biex jiżguraw li t-tfal ta’ dawn l-inħawi jkollhom 

futur sabiħ... inħossni fqajra meta nara din l-imħabba 

kollha… bla riservi.” Hekk kitbet fuq Facebook Michelle, li 

għamlet xogħol volontarju fil-Jose Depiro Formation Centre 

fil-Filippini. Dan il-kumment jirrifletti l-ħidma bla waqfien ta’ 

Fr. Joe Cremona mssp u d-dedikazzjoni li għandu għal din      

il-missjoni. Dan iċ-ċentru qiegħed fil-parroċċa ta’ Santa 

Katerina ta’ Lixandra f’Pagalanggang, raħal fqir ħafna fil-provinċja ta’ Bataan, fejn Fr. Joe ilu 

kappillan għal dawn l-aħħar tlettax-il sena. “Waqqafna skola tal-mużika f’dan iċ-ċentru biex ngħinu 

lit-tfal, għax kieku kienu joqogħdu jiġġerrew barra fit-toroq. Ngħinuhom ħalli jkollhom direzzjoni 

f’ħajjithom u biex jiżviluppaw it-talenti tagħhom.” Fr Joe kompla jżid: “B’dan il-proġett, it-tfal 

għandhom fejn jiltaqgħu u b’hekk ma jispiċċawx vittmi tal-kriminalità, drogi jew prostituzzjoni.” 

F’dan iċ-ċentru jattendu madwar mitt tifel u tifla, kif ukoll żgħażagħ, u barra t-tagħlim tal-mużika, 

isiru attivitajiet spiritwali u edukattivi. Fr. Joe jisponsorja wkoll lil dawk l-istudenti li jippromettu 

biex ikunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom f’Manila. Dawn l-istudenti jerġgħu lura fir-raħal 

tagħhom fil-weekend u jissapportjaw lil sħabhom fiċ-ċentru billi jgħinuhom fl-istudji tagħhom. 

Barra minn dan il-proġett, Fr. Joe qed jissapportja lill-familji fqar li hemm fil-parroċċa tiegħu billi 

qed jibni djar għall-foqra u joffri għajnuna finanzjarja lil min ikollu bżonn għajnuna medika jew xiri 

ta’ mediċini. Fr. Joe kompla jgħid li: “dan kollu ma kienx ikun possibbli jekk mhux bl-għajnuna        

tal-benefatturi u tal-voluntiera li jemmnu bis-sħiħ f’dan il-proġett.” Michelle tirringrazzja lill Alla 

għal din l-esperjenza li għamlet fejn rat qassis li bl-umiltà kollha, jimpenja ruħu b’mod attiv        

f’solidarjetà sħiħa mal-ifqar fost il-fqar. 


