
 

 

 
Awwissu 2018 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

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

Sabiex id-deċiżjonijiet importanti li jittieħdu mill-ekonomisti u l-politikanti 
jipproteġu l-familja bħala waħda mit-teżori tal-umanità. 

Ninġabar: 

Noqgħod bilqiegħda f’post komdu filwaqt li niffoka fuq in-nifs li qiegħed nieħu. Nitlob lil Mulej biex 
jgħini nara lil kull wieħed u waħda mill-membri tal-familja tiegħi bħala barka u teżor tal-umanità. 

X’nista’ nagħmel: 

Nuri iktar apprezzament lejn il-familja billi niddedika iktar ħin għall-ġenituri, għal ħuti u għal uliedi. 
Inħares lejhom bħala teżori, mhux għalija biss iżda wkoll għall-umanità, u nagħmel ħilti biex naħdem 
favur l-għaqda u s-saħħa tal-familja. 

Kliem ta’ dawl: 

“Għalina, il-familja tfisser li ngħannqu lil xulxin u nkunu hemm għal xulxin”   –   Barbara Bush 

Nitlob: 

Mulej, agħtini l-grazzja li nqis lil kull membru tal-familja tiegħi bħala rigal u teżor...  biex nifhem          
il-missjoni siewja tal-familja tiegħi fl-umanità... Bħala ġenitur, biex inrabbi lil uliedi ħalli jsiru nisa u 
rġiel “għall-oħrajn”... Bħala ħu jew oħt, biex nagħti s-sapport tiegħi... U bħala iben u bint, biex nuri 
rispett. 

Naħseb ftit: 

Jien inħossni ’l bogħod ħafna mid-deċiżjonijiet li jieħdu l-ekonomisti u l-politiċi. Kemm infittex li nkun 
naf dwar il-liġijiet tal-familja u nivvota għal dawk il-politiċi li jipproteġu l-familja? Qatt inħares lejn      
il-familja tiegħi u nifhem is-sehem kruċjali tagħha biex tinbena soċjetà hienja? Napprezza biżżejjed   
ix-xogħol iebes li jagħmlu l-ġenituri biex bl-aħjar li jistgħu iżommu l-familji prezzjużi magħquda u 
hienja? 

Fatt ċkejken: 

Kien ilu li spiċċa il-ħin tax-xogħol u kulħadd kien telaq lejn 
id-dar. L-uffiċċju kien intefa’ u kullimkien kien fid-dlam, 
barra d-dwal tal-emerġenza li kien baqgħu mixgħula. Kien 
hemm skiet taqtgħu b’sikkina fil-kurituri. L-uniku sinjal ta’ 
ħajja kien ġej minn kamra li kienet tinsab fuq wara, fit-tarf 
tal-kuritur. Kif il-watchman resaq iktar qrib, seta’ jisma’       
l-eku ta’ argument sħun jidwi fil-kuritur...  
"M’intix tara kemm il-familji, jekk ikollhom l-għajnuna biex isibu bilanċ armonjuż bejn il-ħajja ta’ 
kuljum u dik tax-xogħol, jistgħu jgħixu ħajja bbilanċjata, sabiħa u aktar serena? In-nies mhumiex 
magni li jibqgħu jaħdmu bla waqfien għal dejjem. Jekk inġibu din ħażina, is-soċjetà tagħna se 
neqirduha darba għal dejjem!”  
Vuċi oħra, b’ton daqstant ieħor qalil, wieġbet: "Iżda kif nistgħu ngħaddu dan il-messaġġ f’dinja fejn    
il-business huwa kollox u jmexxi kollox? Kun realistiku, minn fejn se niksbu l-flus biex insibu              
dal-bilanċ? Min iħaddem se jikluna ħajjin u allura aħna x’se jibqa’ minna?”  
Il-watchman kien kurjuż biex jara kif kienu se jispiċċaw b’did-diskussjoni, imma hu ma setax jibqa’ 
hemm għal wisq żmien għax ried ikompli r-ronda mal-bini tal-Parlament. Dan ġara lejliet dibattitu 
importanti, qabel ma l-membri parlamentari jivvutaw dwar il-liġi l-ġdida tal-familja u l-impjiegi. Mar 
lura jgħaġġel f’postu u qal talba żgħira. Bħall-ġenituri kollha, hu kien jittama li jkun hemm 
kundizzjonijiet li jtejbu l-ħajja tal-familja. 


