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Alberto, żagħżugħ Taljan, issejjaħ biex jagħmel is-servizz militari 
obbligatorju. Fl-ewwel lejl, Alberto kellu s-sodda tiegħu fin-nofs ta’ sħabu, 
li fil-maġġoranza tagħhom kienu pjuttost sfrattati. Qabel ma daħal jorqod, 
għamel bħalma jagħmel dejjem: inxteħet għarkuptejh u beda jitlob. 
 

Tistgħu taħsbu x’għamlu sħabu meta ntebħu b’dan l-atteġġjament 
spiritwali ta’ dan iż-żagħżugħ. Bdew jiddieħku u jiżżuffjettaw bih, u 
jwaddbulu brieret, ġakketti u saħansitra żraben! Imma l-ġuvni għamilha 
ta’ trux hekk li qisu ma ġara xejn, u baqa’ sejjer ikompli bit-talb tiegħu u 
ma qamx qabel ma spiċċa. 
 

L-għada filgħaxija reġgħu għamlu l-istess maż-żagħżugħ. Imma dan ma 
qata’ qalbu xejn, u kompla jitlob għarkuptejh bla ma ta kas tal-istorbju 
madwaru. 
 

It-tielet ġurnata ma naqsitx ukoll ix-xenata, imma din kienet ftit inqas.  
Iż-żagħżugħ kompla jitlob kull filgħaxija, u l-istorbju kompla jonqos 
sakemm fl-aħħar mhux talli ma baqgħux 
jiżżuffjettaw bih, talli spiċċaw ifaħħruh u 
jgħidu: ‘Dan hu veru suldat qalbieni li ma 
jibżax mill-persekuzzjoni!’ Spiċċa biex rebaħ  
ir-rispett tagħhom lejh! 
 

Le, m’għandniex nistħu naqdu dmirna ta’ 
nsara. Għandna nkunu xhieda ta’ Ġesù  
dejjem u kullimkien. 

SULDAT  
ta’ veru 



fuljett 

ta’ kull xahar 

maħruġ minn 

grupp ta’ talb 

li beda minn 

fost 

il-ħaddiema 
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Paġna 2 

Għalaqna l-ktieb 
Editorjal 

Ħbieb, 
Wasalna biex nagħlqu sena oħra u nibdew sena 
ġdida. Bħal meta taqra ktieb: taqra kapitlu wara  
l-ieħor sakemm tasal fl-aħħar tal-istorja u tagħlaq 
il-ktieb. Imbagħad tfittex ktieb ieħor. Tipprova ssib 
ktieb li għandu storja aħjar minn dik tal-ktieb ta’ 
qabel, jew għallinqas sabiħa daqsha. 
  

Hekk il-ħajja tagħna minn sena għall-oħra. Meta 
nispiċċaw sena, nittamaw li dik ta’ warajha tkun 
aħjar minnha, jew għallinqas tajba daqsha. 
 

Imma biex  is-sena d-dieħla tkun aħjar, irridu 
nagħmlu l-almu tagħna wkoll. Irridu nkunu aktar 
kalmi ma’ ħaddieħor, inkunu disposti li nifhmu u 
ngħinu lil ħaddieħor. 
 

Qed ngħixu f’dinja mgħaġġla, fejn kulħadd sar  
nervuż, kulħadd irid ikun komdu u jinqeda malajr. 
Sirna bla paċenzja ta’ xejn. Sirna egoisti: moħħna 
biex ninqdew aħna u ma jimpurtaniex minn  
ħaddieħor, li forsi għandu bżonnijiet aktar minna. 
 

Jeħtieġ li nibdew inħarsu lil hinn minna nfusna. 
Irridu nieqfu ftit u nirriflettu fuq kemm qed 
nagħmlu ħsara meta ma nagħtux kas tal-proxxmu 
tagħna, tal-ambjent ta’ madwarna, tal-liġijiet u 
dmirijiet tagħna. Qed nedhew wisq fuq x’ser 
nakkwistaw u kif ser ingawdu aħna biss. Dan kollu 
waqt li hemm barra, hemm min għandu bżonn  
il-preżenza tagħna, l-għajnuna tagħna, il-ħidma 
tagħna għall-oħrajn. 
 

Meta nagħmlu l-ġid lil ħaddieħor, il-Mulej 
idewwaqna dak il-ferħ veru, dik il-paċi dejjiema. 
Ma hemmx awgurju aħjar minn dan għal sena 
ġdida mimlija ferħ u paċi f’qalbna. 



Paġna 3 

I l-kittieba Ingliża Catherine Marshall  
(ritratt lemin) fil-ktieb tagħha  

Adventures in Prayers (ritratt isfel, xellug), 
tirrakkonta storja li ġrat ma’ ħabiba tagħha 
Ellen.  
Din Ellen, meta marret għand Catherine 
sabiex tagħtiha lura ktieb li kienet selfitilha, 
bdiet tkellimha dwar il-problema li kellha 
b’zijitha. Qaltilha li kienet ilha titlob għaliha 
biex taqta’ l-vizzju li tikkritika kollox u lil 
kulħadd. Imma t-talb tagħha ma nstemax. Hekk baqgħet tagħmel: 
tmaqdar kollox u lil kulħadd, u ma kien jogħġobha propju xejn! 
Catherine qaltilha biex, minflok titlob lil Alla biex zijitha ma tibqax  
tikkritika, qaltilha biex titlob lil Alla għaliha biex iberikha, jagħmilha  
kuntenta u li ma jkun jonqosha xejn. Imma Ellen qaltilha: ‘X’int tgħid?  
Ma tarax li mhux se nitlob hekk għaliha! Jien naf kemm jien imdejqa 
minħabba fiha. Lanqas naraha b’għajnejja ma niflaħ!’ 
Catherine però baqgħet tinsisti biex ma taqtax qalbha u tkompli titlob. 
Qaltilha li ħadd fid-dinja mhu daqshekk ħażin li ma ħaqqux jirċievi xi 
grazzja mingħand Alla li tant u tant iħobbna. Qaltilha wkoll li fuq kollox 
kulħadd għandu n-nuqqasijiet tiegħu.  

Catherine imbagħad ħajret lil Ellen biex 
jitolbu flimkien għaz-zija bl-intenzjoni li f’dak  
il-mument ta’ talb tassew iħossu li jixtiqulha 
tkun kuntenta. Ellen aċċettat, u hawn 
Catherine qaltilha biex titlob li hi tkun qalbha 
tajba maz-zija u taċċetta d-difetti tagħha. 
Dan it-talb komplew jagħmluh għal ġranet 
sħaħ u iva, l-attitudni ta’ Ellen lejn iz-zija 
bdiet tinbidel għall-aħjar u bejniethom 
seħħet il-paċi tant mixtieqa. 
Iva, Alla jisma’ t-talb tagħna meta aħna,  
bil-qalb u s-sinċerità nitolbuh ibierek u 
jferraħ lil xi ħadd, speċjalment dawk li jkunu 
kontrina. Propju b’dan il-mod inkunu qed 
inġibu ruħna ta’ veru nsara. 

 

 

It-talb b’sahhtu - - 



Paġna 4 

 

mis-suq  
tal-ħajja 

Ħriġt inpassi fil-misraħ, xejn xejn biex naqta’ ftit mill-monotonija li 
ġmielha kienet qed taħkimni f’dik il-għodwa. 
 

U, waqt li kont għaddej minn quddiem ħanut qadim tal-kotba, nara 
ktieb li kellu fuqu din il-kitba: M’hemmx imħabba akbar minn din li 
bniedem jagħti ħajtu għal għajru. Meta tisma’ lil xi ħadd igerger u 
int tiġġieled miegħek innifsek u ma tweġbux lura bit-tgergir; meta 
jweġġgħuk u int iġġarrabha bis-sabar kollu, u ma tħarisx lejn 
vendetta; imbagħad tkun qed tagħti ħajtek għal għajrek. 
 

Grazzi Mulej li, permezz ta’ Abba Poemen, għallimtni biċċa 
tagħlima kbira! Grazzi li bih qed tgħallimni kif għandi nagħti ħajti 
lil għajri. 
 

                                                 Patri Mario Attard OFM Cap 

What is Christmas?  
It is tenderness for the past, courage for the present, hope for the future. 
                                                                                                                   Agnes M. Pahro 

 

Id-direzzjoni tal-fuljett It-Triq twasslilkom  

l-isbaħ xewqat għal Milied qaddis mimli 

Imħabba u Paċi, li Ġesù Bambin ixerred  

fil-qlub tal-bnedmin ta’ rieda tajba. 

Awguri 
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Ġrajja Mwiegħda 
 

M eta jibda Diċembru, ngħidu ‘wasal Milied 
ieħor!’ Għaliex ngħidu ‘ieħor’? Għax il-

Milied m’għadniex niċċelebrawh kif konna. Għal xi wħud il-Milied sar 
għandu tifsira oħra, waqt li għal oħrajn ma baqagħlu ebda tifsira. 
       Mhux l-ewwel darba tisma’ min jgħidlek: ‘Uff, wasal il-Milied’, jew: 
‘Kemm idejjaqni dan iż-żmien tal-Milied!’. Min jesprimi ruħu b’dan il-mod 
tilef it-tifsira vera u għażiża ta’ din il-ġrajja, li hi l-akbar ġrajja tal-umanità. 
Din hi ġrajja li kienet ilha mwiegħda sa mill-bidu tal-ħolqien. Seħħet ftit 
iktar minn elfejn sen’ilu, u llum għandna min irid jeqridha għal kollox, 
daqslikieku qatt ma seħħet! Iva, b’dispjaċir ngħidu li għandna min qed 
jagħmel minn kollox biex mhux biss jidfen din il-ġrajja qaddisa ħalli ma 
tibqax titfakkar aktar, talli qiegħed saħansitra jipprova jeqred ukoll dak 
kollu li għandu x’jaqsam mal-isem ta’ Ġesù tarbija. 
       Imbagħad issib nies li taw tifsira ‘moderna’  lill-Milied, imma mill-
ingredjenti ta’ din it-taħlita, ħallew barra l-ferħ li jġib miegħu t-twelid ta’ 
Sidna Ġesù Kristu. Żiedu fid-doża r-rigali, żiedu d-divertiment, żiedu l-ikel, 
żiedu l-infieq ... iżda naqas il-ferħ, għaliex il-Bambin Ġesù ma baqax iċ-
ċentru taċ-ċelebrazzjonijiet. 
       Aħna għadna ma tlifniex it-tifsira waħdanija tal-Milied, u niċċelebrawh 
b’ferħ ġenwin. Aħna nemmnu li Kristu twieled ċkejken tarbija ... għalija, 
għalik, u għal kulħadd. Sar bniedem għax lill-bniedem tant iħobbu li ried 
jagħmel l-esperjenza tal-ħajja umana; ried jiġi jgħix magħna. U fuq kollox 
ġie biex jifdina; xi ħaġa li qatt ma stajna nagħmlu aħna l-bnedmin. Għalhekk 
tajjeb li niżżu ħajr ‘l Alla  għal din is-sena li waslet fi  
tmiemha. 

 

 

 The magic of Christmas is not in the presents     
 but in His presence.  
 May Joy be your gift at Christmas and may   
 Faith, Hope, and Love be your treasures in the   
 New Year.  
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Tabelli żgħar 
 

X i żmien ilu fil-knisja ta’ Framlingham, raħal 
żgħir fl-Ingilterra, dawk responsabbli mit-

tiżjin tal-knisja għall-Milied ftiehmu li joħorġu b’ideja ġdida li ma kellha 
x’taqsam xejn ma’ dak li kienu jagħmlu s-soltu. 
     Mas-siġra tal-Milied, minflok is-soltu dwal u tiżjin ieħor, dendlu ħafna 
tabelli żgħar (li bl-Ingliż jgħidulhom tags) ta’ kulur aħdar u aħmar. Dawk 
preżenti fil-knisja ġew mistiedna jieħdu tabella biex fuq naħa jiktbu x’rigal 
jixtiequ joffru lill-Bambin Ġesù, u fuq in-naħa l-oħra jiktbu x’rigal jixtiequ 
jirċievu mingħandu. Imbagħad kulħadd ġie mistieden iġib miegħu din it-
tabella bil-kitba fuqha fiċ-ċelebrazzjoni tal-festa tal-Milied. Din l-ideja 
ntogħġbot ħafna. 
     Tgħid aħna x’konna niktbu, kieku aħna ġejna mistiedna nagħmlu dan? 
X’rigal konna niktbu li nixtiequ noffru lil Ġesù tarbija, u x’rigal konna 
niktbu li nixtiequ nirċievu mingħandu? 
     L-aqwa rigal li nistgħu nagħtu lil Ġesù hu li nħobbuh b’qalbna kollha, u 
li ngħixu dejjjem fuq it-tagħlim tiegħu. U lil għajrna, jiġu f’moħħna xewqat 
bħal: li nkunu ġentili, ma npattu lil ħadd deni b’deni, ngħixu fil-paċi ma’ 
kulħadd, inxerrdu l-ferħ, nuru paċenzja, u tant għemejjel tajba oħra. 
Meta mbagħad naqilbu t-tabella u niktbu x’rigal nixtiequ nirċievu 
mingħand Ġesù, issib min jixtieq li jkollu xogħol ġdid, jew għajnuna 
finanzjarja, fejqan minn xi mard, paċi fil-familja, rebħa fuq id-dnub, u 
nistgħu nibqgħu għaddejjin għax żgur li aħna kollha għandna xi xewqa jew 
oħra mingħand Ġesù. 
     Imma fuq kollox, l-aqwa u l-akbar rigal li jista’  
jagħtina Alla hu: Ibnu l-Maħbub ... kif iseħħ f’kull  
Milied. 

 

  

Christmas is most truly Christmas when we      
celebrate it by giving the light of love to those 
who need it most.  
                                                         Ruth Carter Stapleton 
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Il-Lejl Tal-Milied 
 

Ninni, ninni tfajjel ċkejken 
Fil-maxtura ġewwa l-għar. 
Int illum twelidt, ġejt fostna, 
Ġejt hawn tgħammar fostna l-fqar. 
 

Ma’ Ġużeppi, ma’ Marija 
U mal-bhejjem ta’ dak l-għar, 
Int ħallejt is-Sema darek 
L-Iben t’Alla, Bniedem sar. 
 

U kantaw bil-ferħ ħafna anġli 
Glorja ‘l Alla fis-smewwiet, 
Lill-bnedmin ta’ rieda tajba, 
Paċi fl-art li l-qlub imliet. 
 

Isaija Lilek ħabbar 
Sa mill-eqdem żminijiet, 
U dal-ferħ ta’ Jum Twelidek 
Mela d-dinja b’tant tamiet. 
 

 
F’dak il-lejl kien hemm ir-rgħajja 
Jindokraw dawk il-merħliet. 
F’nofs ta’ lejl kellimhom l-anġlu, 
Ħabbar  ferħ kbir tas-smewwiet. 
 

Nadurawk, Ġesù tarbija, 
Niżżuk ħajr għax fostna ġejt. 
Int bil-miġja tiegħek fostna, 
Mid-dnubiet lilna ħallejt. 
 

Ġanni Camilleri 

 

Infinite, and yet an infant. Eternal, and yet 
born of a woman. Almighty, and yet nursing at 
a woman’s breast. Supporting the universe, 
and yet carried in a mother’s arms. Heir of all 
things, and yet the carpenter’s despised son. 

                                                                                   Charles Huddon Spurgeon 
 

Loving God, help us remember the birth of Jesus, that we may share in 
the song of the angels, the gladness of the shepherds, and the worship of 
the wise men. 
                                                                                  Robert Louis Stevenson 

 

 

Giving, not getting, 
brings to full bloom  
the Christmas  
spirit. 
Thomas S. Monson 



Offerti permezz ta’ cheques bankarji, għandhom ikunu pagabbli:  
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Paul Schembri - 11 Suffolk Cottage, Triq Dun Karm Lia, Lija LJA 1411  
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Jekk tixtieq twaqqaf l-abbonament tiegħek f’dan il-fuljett,  

nitolbuk tinforma lid-direzzjoni billi tiktbilna fl-indirizz postali jew elettroniku li jidhru hawn taħt.  

 

 

Il-Ħarġa ta’ Diċembru 2022 tal-fuljett IT-TRIQ  qed niddedikawha lil 
ħbieb tagħna li għamlu offerta sabiħa għall-ispejjeż ta’ din il-ħarġa. 

GRAZZI ħafna u nwegħdukom it-talb tagħna.  
 

                                                                  Id-Direzzjoni 

  

 

 

Il-Ħamis - 08.12.2022 
Il-Kunċizzjoni Immakulata 
Nersqu lejn il-Verġni Marija f’dan 
il-jum għażiż bis-smigħ tal-
quddies, bi tqarbina u bit-talba  
tar-Rużarju; 
 

Il-Ħadd - 25.12.2022 
Il-Milied Imqaddes 
Nifirħu tassew, u niftħu qlubna sabiex fihom nilqgħu lil Ġesù 
tarbija. Hu biss għandu jkun iċ-ċentru tal-festi kollha li jsiru 
f’dan iż-żmien; 
 

Il-Ġimgħa - 30.12.2022 
Festa tas-Sagra Familja 
Peress li l-Milied din is-sena se jkun il-Ħadd, il-festa tas-Sagra 
Familja se tiġi ċċelebrata l-Ġimgħa wara l-Milied. Nitolbu ta’ 
spiss, imma speċjalment f’dan il-jum it-talba: ‘Ġesù, Marija, 
Ġużeppi, ħarsu u qaddsu l-familji Maltin u Għawdxin’; 
 

Is-Sibt - 31.12.2022 
L-aħħar jum tas-sena 
Niżżu ħajr lill-Mulej ta’ kulma għamel magħna matul din  
is-sena: ‘Grazzi Sinjur Alla, u aħfrilna Sinjur Alla.’ 

 
 Niżżel  
 fid-djarju 
 tiegħek ... 


