
 

 

 
Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Lulju 2022 

X’nista’ nagħmel: 
Kull meta nara xi anzjani li ma nkunx nafhom, nagħtihom tbissima mill-qalb. U meta hu possibli, forsi 

darba f’ġimgħa, nagħti ftit minn ħini biex immur nagħmel xi qadja ċkejkna lil xi anzjani ġirien jew    

tal-familja. Dan jagħtini l-okkażjoni biex ngħidu kelma u nagħtihom il-wens biex ma jħossux li 

kulħadd mgħaġġel wisq biex jagħti kashom. 

Kliem ta’ dawl: 

L-anzjani huma għajn tal-għerf.       Papa Franġisku — 2013 

Nitlob: 
Mulej, fakkarni dejjem li int tajt grazzja kbira lill-bnedmin li laħqu età kbira.  Għinni napprezza aktar  

l-isforzi ta’ dawk kollha li ġew fid-dinja qabilna u li llum aħna narawhom ‘xjuħ’ biex ma ninsiex kemm 

għamlu sagrifiċċji biex aħna ngawdu l-affarijiet sbieħ li għandna madwarna fil-preżent. 

Naħseb ftit: 
Meta nara lil xi ħadd anzjan għaddej fit-triq b’pass tqil u bil-mod, nibqa’ miexi b’ħarsa indifferenti?  

Qatt naħseb li dik il-persuna xi darba kellha ħajja mimlija u affrontatha bl-enerġija kollha bħalma 

jagħmlu ż-żgħażagħ? 

Ninġabar: 
Insib post għal kwiet fejn nista’ noqgħod bil-kumdità u nibda billi nieħu xi nifsijiet twal sabiex 

nikkalma. Kif inħossni li kkalmajt, naqra l-istorja. 

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

għall-anzjani li jirrapreżentaw l-għeruq u l-memorja ta’ kull poplu; nitolbu sabiex l-esperjenza 

u l-għerf tagħhom jgħinu liż-żgħażagħ iħarsu lejn il-futur b’tama u responsabilità.  

Fatt ċkejken: 
Marija kienet riekba fuq tal-linja, tul ir-rotta panoramika li tieħu 

normalment biex tagħmel qadja darba fil-ġimgħa. Did-darba barra     

l-bidwi tas-soltu, rikbet anzjana li donnha ma kinitx imdorrija taqbad 

tal-linja spiss.  Staqsiet lil Marija jekk hux tassew li din il-karozza 

kienet sejra r-Rabat.  Marija spjegatilha li hekk hu, u li ma kienx 

hemm fiex titfixkel għax dak il-post kien l-aħħar waqfa. Qaltilha wkoll 

li biex tgawdi l-veduti jaqbel tpoġġi fuq n-naħa fejn tista’ tara l-baħar 

sew. L-anzjana kif rat li Marija disposta titkellem daqxejn magħha 

daħlet fin fin u bdiet tirrakonta li kienet ilha biex tagħmilha din             

id-dawra... u llum ġietha x-xoqqa f’moxtha. U kif kienu għaddejjin mill-postijiet li fi tfulitha kienet 

tmur bil-mixi ma’ tal-Azzjoni Kattolika jew tal-MUSEUM bdiet tistgħaġeb biha nnifisha hija u 

tirrakonta lil Marija, kemm kienu jifilħu jterrqu meta kienu iżgħar. U issa li ż-żmien qed jagħmel 

tiegħu, żgur li bil-karozza biss tista’ terġgħa żżur dawn il-postijiet. Hi ma kellha ’l ħadd qarib li 

joħroġha bil-karozza u għalhekk ħasset ħafna ferħ li kienet ġietha l-okkażżjoni li tara mill-ġdid dawn 

il-postijiet. L-anzjana kienet ferħana li sabet lil xi ħadd jitkellem magħha għax ħarġa mingħajr ma 

tgħid kelma ma fihiex gost wisq! 

Meta Marija niżlet minn tal-linja biex teħles il-qadja tagħha, ħassitha hi wkoll ferħana u xxurtjata li 

kienet iltaqgħet mal-anzjana li kienet qasmet magħha l-esperjenza ta’ ħajjitha u għallmitha tkun 

kuntenta bl-affarijiet sempliċi tal-ħajja.  


