
 

 

 
Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Awwissu 2022 

Ninġabar: 

Infittex is-skiet, nagħlaq għajnejja u nagħraf li jien ħlejqa ta` Alla. Nitlob lill-Ispirtu s-Santu jeħodni 

fil-fond ġewwa fija. Minn hemm ġew nisma’ lil Ġesù jsejjaħli b’ismi u jgħidli, “Ara, Jien se nġedded 

kollox”. 

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

għan-negozji żgħar u medji f’din il-kriżi ekonomika u soċjali biex jinstab il-mod kif jibqgħu 

miftuħa u jaqdu lil-lokalitajiet tagħhom.  

X’nista’ nagħmel: 
Matul dan ix-xahar nitlob kuljum għall-ħarsien tan-negozji ż-żgħar kullimkien fid-dinja. Nixtri u 

ninqeda bis-servizzi li joffru n-negozji ż-żgħar fl-ambjent fejn noqgħod. Fejn nista’, nipprova ngħin 

lil min hu għaddej minn xi problema ekonomika. 

Kliem ta’ dawl: 

“Il-mudell tiegħi ta’ tan-negozju ħadtu mill-Beatles: kienu erba’ ġuvintur li għarfu jrażżnu x-xejriet 

negattivi li kellhom għal xulxin għax fehmu li l-għaqda flimkien hija akbar mis-somma ta’ 

bejniethom”.         Steve Jobs  

Nitlob: 
Ibgħatilna, Mulej, l-Ispirtu kreattiv tiegħek u għarrafna kif inġeddu u nħarsu n-negozji ż-żgħar li 

minnhom jiddependu l-għixien ta’ ħafna nies. Nitolbuk issaħħaħ ir-relazzjonijiet ta’ bejnietna biex 

nilqgħu l-isfidi ta’ żminijietna bil-qawwa li tiġi mill-ħidma flimkien. 

Fatt ċkejken: 
F`Awwissu tal-1945 intefgħet l-ewwel bomba atomika fuq 

il-belt ta’ Hiroshima fejn qerdet kull forma ta` ħajja, kif 

ukoll eluf kbar ta’ nies. Il-komunità xjentifika kienet ċerta 

li għal 70 sena sħaħ xejn aktar ma kien se jgħix ġo dik       

il-belt. Iżda fil-ħarifa tal-istess sena, qalb l-irmied nibet 

ħaxix żgħir. Fir-rebbiegħa ta` wara feġġ il-ward aħmar    

tal-oleander u miz-zokk maħruq tas-siġra tal-ganfra ħarġu 

friegħi ġodda. Dan il-miraklu tan-natura qatt ħadd ma kien 

qed jistennieh. Minħabba f’hekk is-siġar tal-oleander u tal-ganfra huma meqjusa fil-Ġappun bħala 

simboli tal-qawwa ta’ tiġdid li tinsab fil-ħolqien u f`kull komunità tal-bnedmin. 

Dan l-aħħar il-familja ta’ Anna għaddiet minn ġrajja simili. Il-pandemija laqtithom sew u f’tebqa 

t’għajn in-negozju li kellhom sfaxxa fix-xejn. Għal xhur sħaħ ma daħal l-ebda proġett u l-kumpanija 

kienet se tfalli. Anna ħasset li tilfet kollox, għajr il-ftit fidi li kien baqgħalha. Afdat bis-sħiħ f’Alla li 

kien se jsalva l-għixien tal-familja kif salva lil San Pawl minn nawfraġju. Ħaġa tal-għaġeb, bil-mod       

il-mod bdew deħlin proġetti ġodda, bħalma kien nibet mix-xejn il-ħaxix ta’ Hiroshima. B’ħafna 

kuraġġ, żewġha daħal mill-ġdid l-università biex javvanza fil-kapaċitajiet tan-negozju tiegħu.          

Ix-xogħol beda jieħu r-ruħ u l-familja tgħallmet mill-esperjenza li tista’ tkun dejjem żgura li Alla ma 

kien ser jinsiha qatt. 

L-Oleander tal-Ġappun, simbolu ta’ tama u ta’ tiġdid. 

Naħseb ftit: 
Nagħraf hemmx biżgħat jew negattività fija li jnaqqsuli l-fiduċja f’Alla. Nemmen fis-soluzzjonijiet li 

nsib fil-fidi bit-talb jew nistrieħ biss fuq il-kwalitajiet tiegħi jew ta’ xi oħrajn? Kif nista’ nilħaq lil 

min hu fil-bżonn? 


