
 

 

 
Ġunju 2018 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

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

Biex in-networks soċjali jaħdmu favur l-inklużjoni li tirrispetta d-differenzi tal-oħrajn. 

Ninġabar: 

Insib pożizzjoni komda u niffoka fuq in-nifs. Nitlob lil Alla biex jgħini f’dan il-ħin ta’ talb. Naħseb 
fuq kemm hawn modi ta’ komunikazzjoni u kif jien nużahom fil-ħajja ta’ kuljum.  

Naħseb ftit: 

X’importanza nagħti lill-komunikazzjoni mal-oħrajn? 
Kemm noqgħod attent/a li nirrispetta lill-oħrajn meta nikkomunika fuq networks soċjali? 
Ġieli osservajt li qed issir diskriminazzjoni ma’ xi grupp ta’ nies fuq xi network soċjali? Kif 
irreaġixxejt? 

Nitlob: 

Mulej, agħtini l-grazzja li nuża n-networks u l-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali b’mod li nirrispetta 
lill-oħrajn u li nwassal messaġġi pożittivi u inkoraġġanti. 

Kliem ta’ dawl: 

In-networks soċjali jistgħu jiffaċilitaw ir-relazzjonijiet u jippromwovu t-tajjeb tas-soċjetà, imma 
jistgħu wkoll iwasslu għal diviżjoni bejn individwi u gruppi. Id-dinja diġitali hija pjazza pubblika, 
post fejn tiltaqa’ u fejn tista’ tinkoraġġixxi jew twaqqa’ lill-ieħor, tieħu sehem f’diskussjoni jew 
tattakka.                                                                                                               Papa Franġisku 

X’nista’ nagħmel: 

Nikkomunika fuq xi network soċjali permezz ta’ messaġġi posittivi u li juru l-importanza tar-rispett 
u l-inklużjoni. 

Fatt ċkejken: 

Damian kien iħobb it-teknoloġija u kien jqatta’ ħin 
twil isegwi diversi networks soċjali, speċjalment 
Facebook. Imma issa kien għeja jara lill-persuni 
b’diżabilità jiġu ppreżentati bħala oġġett ta’ karità 
jew bħala xi hero. Għalih dawn iż-żewġ stampi ma 
kinux qed juru r-realtà ta’ ħajtu u ta’ sħabu.               
Għall-kuntrarju, hu jemmen li l-persuna b’diżabilità 
għandha dritt li tkun indipendenti finanzjarjament u 
mhux tistrieħ fuq il-karità. Kien ukoll josserva li 
minkejja li Facebook għandu potenzjal jilħaq ħafna 
nies, ftit li xejn kien hemm persuni b’diżabilità li jużaw dan iċ-ċans biex jikkomunikaw ma’ 
ħaddieħor. 
Wara li kien ilu jtella’ u jniżżel, iddeċieda li jibda sensiela ta’ messaġġi fuq Facebook bl-għan li 
jiżdied l-għarfien dwar il-persuni b’diżabilità u jrawwem iktar rispett lejhom. Fl-istess waqt, ta’ 
kuljum kien jikkummenta dwar temi li mhumiex relatati mas-settur tad-diżabilità, biex iwassal       
il-messaġġ li l-ħajja għal persuni bħalu ma ddurx biss mad-diżabilità. Permezz ta’ Damian, kien 
hemm diversi nies li kienu jikkummentaw, jirriflettu u xi wħud waslu biex bdew il-paġna tagħhom 
ukoll. 


