
 

 

 
Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Novembru 2022 

Kliem ta’ dawl: 
Ejjew dejjem niltaqgħu ma’ xulxin bi tbissima, għax it-tbissima hija l-bidu tal-imħabba. Jekk int umli xejn 
ma jmissek, la tifħir u lanqas għajb, għax taf x’int. Tistenniex il-mexxejja; ħu l-inizjattiva u għin lil min hu 
fil-bżonn. M’għandniex bżonn xkubetti u bombi biex inġibu l-paċi, iżda mħabba u  kompassjoni. 
          Santa Tereża ta’ Kalkutta  

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

għat-tfal li qed ibatu, l-aktar dawk bla dar, orfni u vittmi tal-gwerra, biex ikollhom aċċess 

għall-edukazzjoni u ċ-ċans li jgawdu l-għożża ta’ familja.  

Fatt ċkejken: 
Sallum, inħossni skomdu bis-skiet. Żviluppajt din l-iskumdità waqt li kont ngħix f'Baltimore. Ma kellniex 
televixin jew radju, allura d-dar kienet siekta l-ħin kollu. Ommi kienet taħdem 20 siegħa kuljum, sitt 
ijiem fil-ġimgħa, u ħuti kienu jaħdmu xogħol part-time. Spiss kont inkun id-dar waħdi f'appartament 
silenzjuż. Din il-ħajja qatt ma għoġbitni, imma kont naf li ommi kienet qed taħdem ħafna biex iżżomm il-
familja tagħna flimkien. 

Ommi sofriet ħafna bħala immigranta lejn fl-Istati Uniti. Hija kienet marret hemm flimkien ma’ żewġha 
b'erbat itfal sabiex issegwi l-ħolma Amerikana li kellha. Imma meta żewġha abbandunaha, hija għamlet 
dak kollu li setgħet biex ma tħallix il-ħolma tagħha tisfaxxa fix-xejn. Id-determinazzjoni u l-impenn 
tagħha żammew il-familja tagħna flimkien. F’ħafna modi, stajna niksbu l-ħolma li kellha, imma 
ċertament kien hemm partijiet mill-istorja li kienu moħbija. 

Bħala omm waħedha b'ħiliet lingwistiċi limitati, hija ħadmet sigħat twal f'żewġ impjiegi differenti. Matul 
il-ġurnata, kienet taħdem 12-il siegħa f’take away fil-belt ta' Baltimore - tagħmel steak subs u 
sandwiches tal-ħut. Kif ix-xift tagħha jintemm fil-11 p.m., kienet tmur taħdem xift ieħor bħala assistenta 
ta’ infermiera f’dar tal-anzjani fil-belt - tbiddel il-bedpans u toqgħod għassa matul il-lejl. Imbagħad, 
kienet tirritorna d-dar fil-ħin biex tqajjem lil uliedha, tagħmel il-kolazzjon, u tieħu ngħasa qasira qabel 
ma terġa’ lura għax-xogħol fil-belt. Dawk is-snin ta’ faqar u tbatija għadhom ċari ħafna f’moħħi. 

Ninġabar: 

Insib post kwiet. Inħares lejn l-istampa tat-tfal għal ftit sekondi u 
mbagħad nagħlaq għajnejja. Nimmaġina li qiegħed ħdejn dawn         
it-tfal u nipprova nħoss id-dwejjaq tagħhom. Nisma' leħinhom. 
Ġisimhom huwa tempju tal-Ispirtu s-Santu bħal tiegħi.  

Naħseb ftit: 
Nirringrazzja lil Alla biżżejjed għal dak kollu li għandi? Nitlob għan-nies kollha fil-bżonn speċjalment 
dawk bla dar, orfni u vittmi tal-gwerra? Naħseb fl-immigranti u kif jistgħu jkunu qed iħossuhom? Nitlob 
għalihom? Nirringrazzja lil Alla għall-edukazzjoni tiegħi? Ngħin billi nagħti flus lill-organizzazjonijiet li 
jaħdmu mat-tfal f’pajjiżi foqra?  

Nitlob: 
Għażiż Mulej, grazzi ta’ dak kollu li tajtni f'ħajti. Agħti l-għajnuna tiegħek lil dawk bla dar, l-orfni u             
l-vittmi tal-gwerra. Jalla jkunu garantiti l-aċċess għall-edukazzjoni u l-opportunità li jesperjenzaw              
l-affezzjoni tal-familja. Mulej, agħtihom l-imħabba bla kundizzjoni tiegħek u għinhom iħossu l-ferħ,         
il-paċi u l-imħabba tiegħek.  

X’nista’ nagħmel: 
Nagħmel volontarjat jew ngħin finanzjarjament lil min jaħdem ma’ tfal fil-bżonn. Ngħin lill-missjonijiet 
billi pereżempju nixtri workbooks ta’ reviżjoni u materjal edukattiv ieħor mingħand Joan Libreri fuq 
https://www.facebook.com/Joans-Crafts-for-Charity-1508010309512669 jew www.zaype.com/missio 
jew https://www.facebook.com/joan.libreri jew billi ċċempel fuq 99240867.   

Bil-permess ta’ Joan Libreri 


