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F’aġenzija li tlaqqa’ l-koppji, l-uffiċjal inkarigat stieden lil klijent biex 
joqogħdu bilqiegħda madwar mejda, u talbu jgħidlu xi kwalitajiet kien 
jixtieq isib fil-mara li xtaq. 
 

Il-klijent bil-kalma kollha beda: ‘Mela, tajjeb, nixtieqha b’fattizzi sbieħ 
ħafna, edukata, b’sens qawwi ta’ umoriżmu, tħobb l-isport, avanzata sew 
fl-iskola, taf tkanta u tiżfen, lesta toqgħod miegħi fil-ħin liberu tiegħi, 
tirrakkuntali stejjer sbieħ u interessanti meta nixtieqha tkellimni, u 
toqgħod bi kwieta meta rrid nistrieħ.’ 
 

L-uffiċjal, wara li semgħu, qagħad jaħseb  
ftit. Imbagħad dar lejn il-klijent u qallu: 
‘Ħabib, sinċerament naħseb li sett ta’ 
televiżjoni jkun aħjar minn mara għalik! 
Jaqdik tajjeb żgur, għax tixegħlu u titfih 
meta u kif tixtieq int!’ 
 

Issib min jgħid li koppja tkun perfetta  
biss meta r-raġel ikun trux u l-mara  
tkun għamja! Għax hekk ir-raġel trux  
ma jismax it-tgergir ta’ martu, u l-mara 
għamja ma tarax id-difetti ta’ żewġha. 
 

In-namrati jaħsbu li l-ħajja tagħhom 
flimkien ser tibqa’ hekk, ta’ namrati li huma; imbagħad jiżżewġu, u jsibu 
mod ieħor.  Għax min iħobb tassew jaf jistabar u jħenn ... U mhux ħafna 
paroli sabiħ u ħafna tlellix ...   
 

Mhux aħjar mela li noħolmu inqas waqt in-namrar, biex ingawdu aktar 
waqt iż-żwieġ? 
 

TV ikun 
ahjar! 



fuljett 

ta’ kull xahar 

maħruġ minn 

grupp ta’ talb 

li beda minn 

fost 

il-ħaddiema 
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L-indifferenza 
Editorjal 

Ħbieb, 
Naħseb li ma hawnx ħaġ’oħra agħar  
mill-indifferenza fil-ħajja. 
 

Għax il-bniedem li jkun indifferenti għal dak li 
jkun qed jiġri madwaru, ma jkunx jimpurtah 
mill-imħabba, mill-karità, mis-sbuħija  
tal-ħolqien, saħansitra mill-eżistenza tiegħu 
innifsu .. Għalih xejn ma jagħmel differenza. 
 

Bniedem biered, bniedem indifferenti jista’ 
jiskoraġġixxi lil dawk ta’ madwaru u joqtol 
kull inizzjattiva.  
 

U hu, il-bniedem biered, min-naħa tiegħu 
jkun ħaffer ħofra fl-art u ħeba t-talenti 
tiegħu, flok ħaddem dawn it-talenti li l-Mulej 
tah sabiex jagħmel il-ġid u jagħti s-sehem 
tiegħu lis-soċjetà. 
 

Ħażin ferm ukoll li bniedem ikun indifferenti, 
għax hu, bil-bruda tiegħu, ikun qed iħalli  
l-ħażin u d-deni ta’ ħaddieħor jieħdu vantaġġ  
u jiddominaw fuq it-tajjeb. Bis-silenzju  
tal-bniedem indifferenti, hu jkun qed 
jiġġustifika l-ħażin li jkun qed isir u jagħmlu 
aċċettabbli fis-soċjetà. Sfortunatament dak 
hu li qiegħed jiġri madwarna u madwar  
id-dinja ta’ żmienna. 
 

Ħbieb, ejjew ma nkunux, allaħares qatt, 
indifferenti quddiem il-ħażen. Inżommu sod 
u ma nimxux mal-kurrent jew skont kif 
jaqblilna. Dak li hu abjad insejħulu abjad u 
dak li hu iswed insejħulu iswed. Għax  
mal-Mulej ma hemmx kompromessi. 
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Nieqfu ftit kuljum 

Il-pittur famuż Jean Francois Millet 
(ritratt lemin) twieled  fi Gruchy, fi 
Franza, fl-1814. Kien bin il-foqra, imma 
xorta kien isib ħin biex filgħaxijiet 
ipitter fuq xi biċċa tila li kien jiddobba. 

D arba  waħda, rah pittur famuż ipinġi xena tal-għelieqi u ntebaħ li dak 
il-ġuvnott kellu talenti kbar. Għalhekk huwa ħeġġeġ lil missieru 

sabiex jibgħatu Pariġi biex jistudja l-Arti. Iżda l-missier ma kellux flus biex 
jagħmel dan. Ġara li l-ġirien saru jafu bil-problema kbira tan-nuqqas ta’ 
flus li kellhom, u għalhekk bejniethom ħadu sehem bi sħiħ, hekk li ġabru 
somma sabiħa li biha Jean seta’ jmur jitgħallem fil-Belt tal-Arti: Pariġi. 
Jean Francois beda l-kors u ħadu bis-serjetà. Imma l-ħajja ta’ Pariġi dejqitu 
għax qatgħetu min-natura li kien trabba fiha u tant kien iħobb. Ħaġ’oħra li 
fixklitu kienet l-imġieba ta’ sħabu, li warrbu għal kollox dak li hu reliġjuż. 
Kien għalhekk li wara li spiċċa l-kors telaq lura lejn l-għelieqi ta’ żmien 
żogħżitu fin-Normandija. 
          U hemm, flimkien ma’ martu u wliedu, qatta’ l-bqija ta’ ħajtu jaħdem 
fl-għelieqi binhar, u matul il-lejl ipitter xeni mill-isbaħ li jkunu weħlu ma’ 
moħħu matul il-jum. 
          Irnexxielu jpitter għexierem minn dawn il-kwadri li llum insibuhom 
miżmuma b’għożża kbira fil-mużewijiet tal-Arti jew għand individwi li 
kisbuhom. Fost dawn il-kwadri hemm wieħed meqjuż mal-isbaħ (ritratt 

lemin isfel). Dan juri koppja bidwija jieqfu minn xogħolhom biex ilissnu t-
talba tat-8.00 am: l-Angelus. Fil-fatt 
din il-pittura hekk jisimha: The 
Angelus; kwadru li nbiegħ f’Pariġi  
fis-sena 1889 għal 115,000 dollaru 
Amerikan. 
 

Riflessjoni żgħira: Aħna, qegħdin 
nieqfu xi ftit kuljum biex, apparti li 
nkunu aktar kalmi, inkunu nistgħu 
nitolbu? 
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Wieħed mill-kittieba ewlenin tal-
Letteratura Taljana, Alessandro Manzoni 
(ritratt lemin) jirrakkonta episodju ħelu ta’ 
tfulitu. Meta kien tifel, Alessandro kien 
midħla ħafna tal-kunvent tal-patrijiet  
tal-Kappuċċini.  Kull filgħodu kien jgħin  
il-quddiesa, mbagħad, wara l-quddiesa 
kien jidħol fir-refettorju, fejn soltu jieklu l-
patrijiet. Hemmhekk kien isib lill-Fra li kien 
jagħmillu tazza bil-kafè u l-ħalib u hu jfittet biċċtejn ħobż fiha. 
 

Darba waħda, wara l-quddiesa, xħin Alessandro daħal għall-kafè,  
il-Fra ma kienx hemm.  Fuq il-mejda tar-refettorju kien hemm 
skutella kbira mimlija tuffieħ aħmar sabiħ.  Sadattant ħadd ma 
deher, la fir-refettorju, u l-anqas fir-kurituri. 
 

Alessandro beda jdur fil-kamra kbira tal-ikel jistenna bil-ħniena biex 
jatuh ftit kafè.  Kien żmien ta’ faqar u għaks kbir.  It-tifel ma qalax 
għajnejh minn fuq il-mejda fejn kien hemm it-tuffieħ ... waħda għal 
kull patri. 
 

It-tentazzjoni għelbitu.  Resaq lejn l-iskutella tat-tuffieħ, qabad 
waħda u beda jdawwarha f’idejh.  Ta’ ħarsa madwaru, u xħin ma 
lemaħ lil ħadd, Alessandro ħarab biha jiġri bħal sajjetta lejn  
il-kuritur li jagħti għal barra.  Kif dar bil-ġirja l-kantuniera tal-
kuritur, it-tfajjel żelaq, it-tuffieħa taret minn idu, u hu spiċċa  
minn tulu fl-art. 
 

Muġugħ bit-tisbita, refa’ ħarstu biex jara kienx ġej xi patri.  Fuq  
il-ħajt fejn tefa’ ħarstu kien hemm kwadru kbir b’kitba kbira li  
tgħid hekk: 
 

“IDDIO TI VEDE”... Li bil-Malti tfisser ‘Alla jarak’. 
 

Alessandro, nesa t-tuffieħa fl-art, qam jiġri, u 
lebbet lejn id-dar.  

 

Ma kenitx tuffieħa 
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mis-suq  
tal-ħajja 

Xi ħadd għoġbu jagħtini ċikkulatina minn dawk li nħobb jien! U, kif 
ftaħtha, sibt dan il-kliem tad-deheb miktub minn William 
Shakespear, li nifidli qalbi: Ħobb lil kulħadd. Afda u emmen lil ftit. 
Tagħmel deni lil ħadd. 
 

Xi ġmiel ta’ sentenza Mulej! X’għerf! Għallimni nitolbok li nħobb 
lil kulħadd. Li lill-bniedem ngħoddu talli hu. Għalhekk għandi 
norbot qalbi miegħek BISS. U li ma nagħmel deni lil ħadd. Amen. 
 

                                                               Patri Mario Attard OFM Cap 

Kuraġġ 
bis-saħħa tagħkom! 
Meta jasal Frar, aħna niftakru fil-birthday tal-fuljett ċkejken tagħna It-Triq. 

Dak li nbeda fi Frar 1980 - 43 sena ilu - u li għadu għaddej, hu riżultat 

pożittiv li ġej mill-grazzja u r-rieda t’Alla u mis-sapport ġenwin u kontinwu 

tagħkom ilkoll. Iva intom, li bl-offerti tagħkom, bl-ittri ta’ nkoraġġiment, 

bit-telefonati regolari u e-mails ta’ solidarjetà, jagħtuna l-kuraġġ meħtieġ 

biex inkomplu b’din il-ħidma tagħna. 

Hekku iva. Wara l-barka tal-Mulej, aħna nqisu lilkom bħala għajnuna 

spiritwali u materjali biex nibqgħu għaddejjin ...  Grazzi ferm tal-appoġġ! 

                                                                    Id-Direzzjoni 

The Distance Between Your Dreams And Reality  
Is Called Action.  
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L-10 ta’ Frar: infakkru l-miġja fostna ta’ San Pawl, ġrajja ta’ importanza 
ewlenija fl-Istorja ta’ pajjiżna, irrakkuntata b’ħafna dettalji minn San Luqa 
li kien sieħeb ta’ San Pawl fil-vjaġġ. 
San Pawl kien fi vjaġġ fuq il-baħar fi triqtu lejn Ruma bħala priġunier biex  
il-kawża tiegħu tinstema’ quddiem Ċesari. Imma l-Mulej ried li dan  
l-appostlu jara l-għarqa biex jispiċċa jiġi hawn Malta. “Jeħtieġ li naħbtu 
ma’ gżira” kien il-kliem li lissen San Pawl lil sħabu wara li deherlu l-anġlu 
meta t-tempesta li laqtet il-ġifen li kien fuqu kienet fl-eqqel tagħha. Alla 
kellu ħsibijiet kbar fuq Malta meta ried li f’dawk iċ-ċirkustanzi jasal fostna 
dan l-Appostlu tal-Ġnus. 
Kienet laqgħa sabiħa li missirijietna għamlu lil Pawlu u sħabu wara li 
salvaw mill-baħar qalil. Ix-xandir ta’ Pawlu, kollu ħeġġa u entużjażmu, kif 
ukoll il-mirakli li għamel tul it-tliet xhur li dam hawn fostna, kellhom effett 
kbir fuq il-poplu Malti ta’ dak iż=żmien. Huma aċċettaw id-don tal-fidi, li bi 
grazzja speċjali ta’ Alla, baqgħet nieżla minn ġenerazzjoni għall-oħra sal-
ġurnata tal-lum. 
Kif kien soltu jagħmel San Pawl f’kull pajjiż li 
jżur, huwa waqqaf il-Knisja fuq artna u anki 
taha, skont it-tradizzjoni, l-ewwel Isqof 
tagħha fil-persuna ta’ San Publju, il-prinċep 
tal-gżira. 
Nitolbu lil Alla sabiex Malta u Għawdex 
iżommu sħiħ u bla mittiefes it-tagħlim li San 
Pawl, il-Patrun tagħna, għaddielna bil-kliem 
u bl-eżempju tiegħu. 

_ 
Meta l-Maltin iltaqghu  
ma’ San Pawl 

Throughout history, it has been the  

inaction  of those who could have acted;  
the indifference  of those who should  
have known better; the silence of the  

voice of justice when it mattered most;  
that has made it possible for evil to  

triumph -  Haile Selassie 
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Il-Ġimgħa - 10.02.2023 
Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl 
Din hi l-okkażjoni tal-Magħmudija 
ta’ Malta u Għawdex. Ejjew  
nitolbu lil San Pawl Missierna 
sabiex isaħħaħna fil-Fidi.  
Niftakru wkoll li f’dan il-jum hemm l-obbligu tal-Quddies  

(ara artikolu f’paġna 6); 
 

L-Erbgħa - 22.02.2023 
L-Erbgħa tal-Irmied 
Jibda r-Randan ta’ din is-sena 2023. Importanti li min jista’  
ma jħallix dan il-jum speċjali jgħaddi mingħajr ma jattendi 
għall-quddies. Fil-quddies ta’ dan il-jum issir iċ-ċerimonja  
tat-tqegħid tal-irmied fuq ras dawk preżenti. Ma ninsewx li 
f’dan il-jum hemm l-obbligu tas-sawm u l-astinenza. 

 
 Niżżel  
 fid-djarju 
 tiegħek ... 

IRTIR  
Inqattgħu ġurnata mal-Mulej 

Għandna l-ħsieb li f’Marzu li ġej nerġgħu norganizzaw Irtir  
ta’ ġurnata għalikom ħbieb tagħna. 
Fil-ħarġa tal-fuljett li jmiss nagħtu d-dettalji kollha dwar dan  
il-jum speċjali. 
Li nistgħu ngħidulkom hu li dan l-irtir ser imexxih Fr Etienne 
Gilson, u d-data ser tkun il-Ħadd, 12 ta’ Marzu 2023. 
Min hu interessat li jattendi għandu jikteb fl-indirizz li jidher 
fuq wara tal-fuljett jew iċempel fuq in-numri tat-telefon li 

huma: 21440384 jew 21431464. 



Tabib: Sinjura, nassigurak li  
m’għandek xejn. M’għandek bżonn 
xejn ħlief mistrieħ. 
Mara: Però jien għadni m’iniex 
persważa. Ħa, ara ftit ilsieni. 
Tabib: Appuntu, huwa wkoll għandu 
bżonn il-mistrieħ! 
 

Waqt li żewġ żgħażagħ kienu fuq bejt 
għoli f’Marsalforn, wieħed qal lill-ieħor, waqt li wera b’subgħajh l-
istatwa ta’ Kristu li hemm fuq l-għolja: ‘Jekk tħares sew għandek tara 
nemusa fuq is-saba’ ż-żgħir tal-istatwa.’ 
‘Il-vista tiegħi ma tantx hi tajba,’ wieġbu l-ieħor, ‘imma sewwa qed 
tgħid għax qed nismagħha żżanżan!’ 
 

Meta Albert talab lil Betty biex tiżżewġu, din qaltlu: ‘Bert, affarijiet 
sempliċi nħobbhom fil-ħajja, iżda żgur li mhux ser niżżewweġ 
wieħed.’ 
 

Raġel mar jixtri pizza. 
‘Kif tridni naqsamhielek,’ staqsieh ix-chef, ‘f’sitta jew fi tmien 
biċċiet?’ 
‘F’sitta,’ wieġbu r-raġel, ‘tmien biċċiet wisq għalija.’ 

Offerti permezz ta’ cheques bankarji, għandhom ikunu pagabbli:  
 

Prayer Group IT-TRIQ  
Kull korrespondenza għandha tintbagħat lil:  

Paul Schembri - 11 Suffolk Cottage, Triq Dun Karm Lia, Lija LJA 1411  
w: www.it-triq.org • email: it-triq@camline.net.mt • Tel: 21420931/79537649 

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.  

 
 

Din il-Ħarġa ta’ Frar 2023 qed niddedikawha lil  
ħabiba tagħna li għamlet offerta’ tajba għall-fuljett It-Triq. 

Min-naħa tagħna aħna nirringrazzjawha  
u nwegħduha t-talb tagħna. 

 

Id-Direzzjoni                                                                  

 

 

Rokna 

Ċajt 


