
 

 

 
Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Frar 2023 

Ninġabar: 

Insib post komdu u nidħol fil-preżenza t’Alla. Naħseb ftit fil-parroċċa tiegħi u n-nies li niltaqa’ 

magħhom waqt il-Quddies jew waqt xi attivitajiet tal-parroċċa.  

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

il-parroċċi jikbru f’komunitajiet ta’ fidi u ta’ fraternita’ u li jagħrfu jilqgħu lil dawk l-aktar       

fil-bżonn.  

X’nista’ nagħmel: 
Matul dan ix-xahar meta mmur il-knisja nitlob għall-parruċċani kollha. Ukoll, nitlob ‘il-Mulej          

id-dawl biex nagħraf kif nifhimhom aħjar u nkun ta’ siwi għalihom.  

Kliem ta’ dawl: 

Ħadd ma jista’ jsalva lilu nnifsu waħdu. Il-komunità hija essenzjali.           Papa Franġisku 

Nitlob: 

Għinna Mulej, biex inkunu aktar sensittivi għad-diffikultajiet li l-parruċċjani tagħna jkunu qed 

jiltaqgħu magħhom. Agħmel li niftħu l-bibien ta’ qalbna għal kulħadd u li ma niġġudikaw lil ħadd. 

Urina kif nilħqu lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-imħabba u l-ħniena tiegħek.   

Naħseb ftit: 
Kif qed nipprova ngħin biex in-nies iħossuhom milqugħin fil-parroċċa tiegħi? F’hix nista’ nagħti 

daqqa t’id biex ngħin lil min hu fil-bżonn? X’jista’ jsir fil-komunità parrokjali tiegħi biex aktar nies 

jersqu lejna u jħossuhom komdi magħna? 

Fatt ċkejken: 
Dejjem xtaqt immur għall-Quddies ta’ spiss kemm jista’ jkun. 

Meta kelli l-ewwel tifel irrealizzajt kemm hu diffiċli tmur          

il-knisja bit-tfal. Irnexxieli mmur imma mhux regolarment 

daqs kemm xtaqt. Waqt il-pandemija tal-COVID 19 erġajt kont 

tqila u ma stajtx immur il-knisja. Meta ż-żgħir kellu madwar 

sena u nofs iddeċidejt li kien wasal il-waqt li mmur il-Quddies 

b’mod aktar regolari. Iżda tant kont mifxula b’dak li ġara!       

It-tifel il-kbir ta’ tlett snin kien fuq tiegħu ħafna u ma tantx 

kellu paċenzja joqgħod bilqiegħda. Għalhekk wara ftit minuti 

kien jibda jagħmel ħafna storbju, jitkaxkar mal-art u fuq il-bankijiet, iġebbidli l-ħwejjeġ u jagħmel 

in-nervi jekk ma nħallihx jagħmel li jrid. Iż-żgħir kien iridni bilfors nerfgħu u nreddgħu. Ħassejtni 

mbarazzata u barra minn posti. Kull darba li kont nipprova mmur il-knisja dejjem kont nispiċċa 

nħossni diżastru kbir. Kienet iebsa wisq. Madankollu, darba l-Arċipriet serraħ moħħ ir-raġel tiegħi 

għax qallu li għandu pjaċir kbir jara t-tfal il-knisja u li l-istorbju tagħhom ma jdejquhx. Dan għamilli 

kuraġġ u ddeċidejt li nkompli mmur. L-imġiba tat-tfal ma nbidlitx wisq imma diversi persuni bdew 

iqawwuli qalbi u joffru l-għajnuna tagħhom. Waħda mara staqsiet lit-tifel il-kbir jekk jixtieqx 

joqgħod ħdejha u l-idea għogbitu. Beda jġib ruħu aħjar. Oħrajn tennewli kemm-il darba biex ma 

ninkwetax. Il-fatt li kont qed immur il-Quddies u nitqarben kien jgħinni mhux ftit biex nieħu            

l-ġurnata u dak kollu li fiha b’mod aktar pożittiv. Iżda jkolli nammetti li mingħajr l-għajnuna          

tal-Arċipriet u tal-komunità parrokjali ma kienx se jirnexxili nibqa’ mmur għal żmien twil.  


