
 

 

 
Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Diċembru 2022 

Ninġabar: 

Insib post komdu fis-silenzju u nitlob li nħoss il-preżenza ta’ Alla fija. Nirringrazzja lil Alla           

għax-xogħol kollu li jsir minn għaqdiet voltuntarji non governattivi li jippromwovu l-iżvilupp uman.     

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

għall-organizzazjonijiet tal-volontarjat impenjati fl-iżvilupp tal-bniedem biex isibu nies 

dedikati għall-ġid komuni u jfittxu bla waqfien toroq ġodda ta’ kooperazzjoni fuq livell 

internazzjonali.  

Kliem ta’ dawl: 

L-iktar nies kuntenti huma dawk li jagħmlu l-iktar ġid lill-oħrajn.               Booker T Washington 

X’nista’ nagħmel: 
Nagħraf liema sfidi għandu pajjiżi f’dak li għandu x’jaqsam mal-iżvilupp uman: kif naħseb li 

għandhom jiġu indirizzati? Ninforma ruħi dwar l-ostakli li qed ixekklu dan l-iżvilupp uman milli 

jitwettaq. Nirrifletti x’sehem nista’ nagħti lil xi għaqda ta’ volontarjat biex twettaq il-missjoni 

tagħha.  

Nitlob: 

Mulej, agħti l-kuraġġ u s-saħħa lil dawk li jixtiequ jingħaqdu ma’ għaqdiet volontarji. Agħmel li       

d-dedikazzjoni u l-enerġija tagħhom jgħinu lil dawn l-organizzazzjonijiet ifittxu l-ġid komuni u 

jkomplu mexjin fit-triq tal-iżvilupp uman.  

Fatt ċkejken: 
Għal dawn l-aħħar snin, Stef li hija studenta universitarja, 

kienet voluntiera attiva mall-Jesuit Refugee Services 

(JRS). Il-missjoni tal-JRS hi li takkumpanja, isservi u 

tiddefendi d-drittijiet ta’ nies li jfittxu l-ażil, refuġjati, u 

oħrajn li ġew sfurzati jħallu pajjiżhom.   

Bħal ħafna Maltin, Stef kienet qrat u semgħat kemm-il 

darba fuq ix-xandir bil-ġrajjiet ta’ immigranti li jħallu 

kollox warajhom, anke lil uliedhom, u jagħmlu vjaġġ twil 

u perikoluż bit-tama ta’ bidu ġdid f’ħajjithom. Ħafna drabi, dawn ikunu qed jaħarbu minn 

persekuzzjoni u faqar. Lil Stef kienu laqtuha l-kliem tal-Papa Franġisku meta wissa li l-baħar 

Mediterran sar “l-ikbar ċimiterju fl-Ewropa”. Dan qalu b’reazzjoni għall-immigranti li jkunu qed 

jaqsmu mill-Afrika lejn l-Ewropa fuq dgħajjes iffullati u ċattri tal-baħar. Matul s-snin, ħafna kienu  

d-dgħajjes li għebu u ħajjiet li ntilfu.  

Bħall-voluntiera kollha tal-JRS, Stef ddedikat ruħha favur l-iżvilupp uman għax temmen li “ma 

jistax ikun hemm paċi mingħajr ġustizzja”. Tixtieq tkompli taħdem favur soċjetajiet ġusti fid-dinja 

li huma mibnija fuq l-ugwaljanza u d-distribuzzjoni ġusta tal-poter u tal-ġid. Stef hija determinata 

li tispeċjalizza fit-tagħlim tad-drittijiet umani waqt li tkompli taħdem mal-JRS, kemm f’Malta kif 

ukoll lil hinn minnha.  

Naħseb ftit: 
L-iżvilupp uman huwa suġġett wiesa ħafna li jinkludi żvilupp fuq livelli individwali, komunitarji, 

nazzjonali u internazzjonali. Xi jfisser żvilupp uman għalija u kif naħseb li dan jista’ jintlaħaq?   


