
 

 

 
Settembru 2019 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

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

Biex il-politiċi, x-xjenzati u l-ekonomisti jaħdmu flimkien biex iħarsu l-ibħra u    

l-oċeani għad-dinja. 

Ninġabar: 

Insib post komdu.  Nipprova ninġabar fil-preżenza t’Alla u nirringrazzjah għal dak kollu li hawn 

madwari, għall-immensità tal-ħolqien tiegħu u tal-mod li aħna parti minn dan il-ħolqien. 

Fatt ċkejken: 

Oceana Inc. hija organizzazzjoni li taħdem flimkien ma’ 

riċerkaturi, organizzazzjonijiet non-governattivi, il-gvern  

federali, popli indiġeni u l-industrija tas-sajd biex tistudja      

l-abitat sensittiv marittimu u biex titkellem favur                    

il-protezzjoni tiegħu. Il-familja Oceana twaqqfet fl-2001 u 

tinkludi organizzazzjonijiet fil-Brażil, il-Belize, iċ-Ċili, l-Unjoni 

Ewropea, il-Peru, il-Filippini u l-Istati Uniti.                                

L-organizzazzjonijiet tal-Oceana jaħdmu f’diversi reġjuni 

biex jedukaw lill-pubbliku dwar il-ħarsien tal-oċeani u biex jinfluwenzaw lil dawk li jieħdu               

d-deċiżjonijiet. 

Waqt espedizzjoni bħala parti mill-proġett Life BaĦar, li kien qed issir f’Malta ftit taż-żmien ilu,     

ir-Ranger, vapur tal-Oceana, iltaqa’ ma’ fekruna mill-ispeċi mhedda loggerhead li kienet imħabbla 

ma’ konz. L-għaddas Aarón Sáenz qabeż fil-baħar biex iħollha allavolja dan ma kienx parti          

mill-pjan. L-espidizzjoni spezzjonat abitati sensittivi tal-oċean, bħal qigħan tal-ħaxix tal-baħar, 

sikek u għerien taħt il-baħar, biex b’hekk ikabbru l-parkijiet marittimi li diġà hemm madwar Malta. 

Ir-riżultat ta’ dan il-proġett kien li iktar minn 35 fil-mija tal-ibħra Maltin issa huma protetti. 

(Għal aktar informazzjoni, żur is-sit elettroniku https://lifebahar.org.mt/) 

X’nista’ nagħmel: 

Nagħmel l-almu tiegħi biex ngħin fil-ħarsien tal-ibħra tagħna, l-abitat li jipprovdi, kif ukoll                

il-kreaturi kollha li jgħixu fihom.  Nipprova niekol biss dak il-ħut li jinqabad b’mod sostennibbli, 

nieqaf nagħmel użu mill-plastik li jintuża darba  u jintrema, u li ħafna drabi jispiċċa fil-baħar, u 

nieħu sehem attiv fit-tindif tax-xtajtiet. 

Kliem ta’ dawl: 

In-Nisrani li ma jipproteġix il-ħolqien, li ma jgħinux biex jiġi ’l quddiem, huwa Nisrani li ma         

jimpurtahx mill-ħidma ta’ Alla, ħidma li hi frott l-imħabba li Alla għandu għalina.                                                                       

            Papa Franġisku 

Nitlob: 

Mulej, għinna sabiex niftħu moħħna biex nifhmu l-impatt li aħna, bħala razza umana, għandna fuq 

l-ibħra tagħna u għinna nirbħu r-reżistenza tagħna biex inbiddlu l-istil ta’ ħajja li qed ngħixu biex 

nibżgħu għall-ħajja fl-ibħra. 

Naħseb ftit: 

Kemm jien infurmat/a dwar l-impatt tal-bniedem fuq l-ibħra u l-oċeani tad-dinja? Naf kif l-ibħra u 

l-oċeani jaffettwaw mill-viċin il-ħajja ta’ kuljum? 
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