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Fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, it-tagħlim u 
l-edukazzjoni għandhom rwol importanti ħafna. 
Kemm il-Knisja kif ukoll fis-soċjetajiet ċivili jirrikonoxxu 
l-importanza u l-urġenza tal-edukazzjoni tat-tfal u taż-
żgħażagħ peress li huwa mod kif tħejji persuna għall-
ħajja. L-edukazzjoni hija mezz biex il-pajjiż li jkun qed 
jiżvluppa jagħmel progress u jiġġieled il-problema ta’ 
nuqqas ta’ xogħol, mard, nuqqas ta’ ikel, u biex in-nies 
jgħixu ħajja aktar deċenti u b’dinjità li tixirqilhom.

Għal din ir-raġuni, f’dawn l-aħħar snin, Mons. Paul 
Darmanin, Isqof ta’ Garissa fil-Kenja, investa ħafna fl-
edukazzjoni. Tista’ tgħid li f’kull parroċċa tad-djoċesi 
teżisti skola jew tnejn kemm tal-kindergarten kif ukoll 
skola primarja. Fil-fatt, fil-preżent, il-Knisja fid-djoċesi ta’ 
Garissa għandha tmien skejjel tal-kindergarten u erba’ 
skejjel primarji. Skola oħra primarja biħsiebha tiftaħ 
matul din is-sena.

Fl-iskejjel tad-djoċesi ta’ Garissa, matul dawn is-snin 
ta’ edukazzjoni u ta’ formazzjoni umana, ispirata mill-
messaġġ tal-Evanġelju, dawn it-tfal studenti jingħataw 
kemm l-edukazzjoni akkademika, kemm it-tagħlim 
għall-ħajja, kif ukoll il-formazzjoni tal-karattru tagħhom 
fuq valuri nsara. 

Barra minn hekk, jingħataw ukoll l-ikel ta’ kuljum. Fil-
fatt, kull skola tal-Knisja fid-djoċesi tipprovdi ikel lill-
istudenti kollha għall-waqt il-break ta’ filgħodu kif ukoll 
għal nofsinhar. Ħafna drabi dan ikun l-uniku ikel li jieħdu 
matul il-ġurnata.

Fejn hu possibbli, id-djoċesi ta’ Garissa tgħin ukoll 
lil dawk l-istudenti li jkunu temmew l-edukazzjoni 
primarja u sekondarja u jkunu jixtiequ jkomplu 
l-istudju tagħhom f’xi kulleġġ jew l-università, iżda 
ma jkollhomx minn fejn iħallsu għax ikunu ġejjin 
minn familji fqar.  Dan kollu jkun possibbli permezz 
tal-għajnuna finanzjarja li l-isqof jirċievi mingħand 
benefatturi u ħbieb tal-missjoni. 

Fid-djoċesi ta’ Garissa, in-nies huma ġejjin minn diversi 
tribujiet u minn diversi reliġjonijiet. Fl-iskejjel tal-Knisja 
jiġu tfal imħalltin. Is-sabiħ huwa li, minkejja li xi drabi 
jeżistu differenzi u xi kultant konflitti bejn it-tribujiet 
u religjonijiet, it-tfal jitħalltu bejniethom mingħajr 
problemi u mingħajr ma jqisu l-oriġini tagħhom u 
d-differenzi li jeżistu bejn il-kbar. B’dan il-mod, l-iskola 
tkun qiegħda tippreparahom għall-ħajja li jridu 
jgħixuha ma’ oħrajn bi drawwiet u twemmin differenti.

Bħala Knisja, id-djoċesi ta’ Garissa, dejjem fittxet u 
għadha tfittex l-iżvilupp u l-progress tal-bniedem 
minn kull aspett, mhux biss dak spiritwali u morali, iżda 
wkoll dak materjali, soċjali, ekonomiku u edukattiv. 
Dan tista’ tkompli tagħmlu permezz tal-ġenerożità ta’ 
tant nies anki f’Malta u Għawdex li jinteressaw ruħhom 
fl-iżvilupp tal-bnedmin ħuthom, ukoll jekk jinsabu 
jgħixu ħafna ‘l bogħod minnhom.             

         Joseph Alessandro OFMCap

Isqof Koadjutur ta’ Garissa, Kenja
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Matul dan l-aħħar 30 sena, il-Mission Fund kienet 
dejjem ta’ sostenn għal mijiet ta’ missjunarji li 
jinstabu ‘l bogħod minn gżiritna biex iwasslu 
l-messaġġ ta’ Kristu. Għalkemm ilha twettaq il-
missjoni tagħha tul dan iż-żmien kollu, il-Mission 
Fund hija organizzazzjoni dinamika u għalhekk 
tipprova dejjem taġġorna ruħha maż-żmien. Fid-
dinja tal-lum fejn il-progress fit-teknoloġija jimxi 
b’pass imgħaġġel, ma tistax tibqa’ lura imma trid turi 
professjonalità f’dak kollu li tagħmel.

Bħal ma diġà indunajtu, din in-newsletter qiegħda 
tingħata dehra ġdida biex tkun tista’ twassal il-
messaġġ tagħha b’mod aħjar u fl-istess ħin jibqa’ 
jinżamm kuntatt mal-koperaturi u l-benefatturi 
tant ġenerużi tal-Mission Fund.  Dawn jiffurmaw 

is-sinsla li fuqha tiddependi l-eżistenza tal-Mission 
Fund. In-numru ta’ dawn il-koperaturi u benefatturi 
jiżdied minn sena għal oħra b’rittmu konsistenti. 
Fil-fatt, fil-preżent dan il-fuljett jitqassam lil madwar 
8,500 koperaturi mferrxin ma’ Malta u Għawdex.  
Hawnhekk ma nistax ma nsemmix il-ġenerożità 
kbira li intom il-koperaturi wrejtu matul is-sena li 
għaddiet. Permezz tad-donazzjonijiet li intom tajtu 
matul l-2013, tqassmet is-somma sabiħa ta’ € 634,600 
lill-missjunarji Maltin u Għawdxin. Ta’ dan ma nafx 
kif nista’ naqbad nirringrazzjakom u għalhekk aħjar 
inħalli f’idejn il-Mulej biex jirringrazzjakom kif jaf Hu 
kemm f’din id-dinja imma iżjed u iżjed fil-ħajja eterna.

Permezz ta’ dawn id-donazzjonijiet tagħkom, 
ibbenefikaw madwar 118 missjunarju li qegħdin 
imferrxa mal-erbat irjieħ tad-dinja. Dawn il-fondi 
intużaw għal diversi bżonnijiet bħal per eżempju 
biex jinxtraw l-ikel, mediċini u ħwejjeġ, biex jitħallsu 
l-miżati tal-iskejjel, biex jitmexxew ċentri għat-tfal u 
l-anzjani kif ukoll ċentri tas-saħħa u biex jitwettaq 
ix-xogħol pastorali.  Barra minn hekk, ġew imwettqa 
diversi proġetti. Inbena dormitorju għall-iskola 
sekondarja ta’  Bakanja f’Mpeketoni, il-Kenja.  Ingħata 
bidu għal proġetti ġodda ta’ tħaffir ta’ boreholes fil-
Kenja, fis-Sudan t’Isfel u fl-Indja.  Ġew installati sistemi 
solari f’żewġ kulleġġi fl-Indja. Ingħatat għajnuna biex 
jinxtraw ammont ta’ mediċini fi sptar fit-Tanzanija.  
Dan sar kollu grazzi għall-Providenza t’Alla u għall-
ġenerożità kbira tagħkom.

Il-proġett ta’ din is-sena ser ikun il-bini tat-tieni sular 
tad-dormitorju għall-kulleġġ f’Maharo, fl-Indja, li 
l-ewwel sular tiegħu kien inbena bl-għajnuna tal-
Mission Fund fil-proġett li sar fl-2012.  Persważ li bil-
għajnuna tagħkom dan il-proġett ikun monument 
ieħor tal-imħabba kbira tagħkom lejn ħutna 
l-missjunarji.  GRAZZI.

Qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja wkoll lil għadd 
ġmielu ta’ voluntiera kif ukoll liż-żewġ impjegati 
tal-uffiċċji għall-impenn sħiħ li juru fix-xogħol siewi 
tagħhom.                

       John Sammut - Uffiċċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi

 

DEHRA ĠDIDA

Editorjal - 
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Inti tista’ tagħti d-donazzjoni tiegħek lill-Mission fund minn fuq il-websajt www.missionfund.org.mt 
fil-kumdita` tad-dar. Żur dan is-sit elettroniku u għafas il-link “make a donation”.  
Tista` tuża l-cards bħal: VISA, Mastercard, BOV Cashlink, APS Premier u HSBC Quickcash.
Jekk tippreferi tista’ wkoll tagħmel trasferiment bankarju dirett f’wieħed minn dawn il-kontijiet:
BOV: 163 007 980 19 ~ HSBC: 061 197 448 050 ~ APS: 200 008 207 62 ~ BANIF: 000 879 631 01
Issa tista’ wkoll tibgħat id-donazzjoni tiegħek permezz tal-Internet Banking tal-BOV jew HSBC

DONAZZJONIJIET MOGĦTIJA MATUL 
SETTEMBRU – DIĊEMBRU 2013

GĦOTJA TA’ € 500 KULL WIEĦED 
GĦAĊ-ĊELEBRAZZJONI TAL-QUDDIES 
GĦAR-RUĦ IL-BENEFATTURI TAL-MISSION 
FUND U L-FAMILJARI TAGĦHOM

Albanija

Brażil

Ħonduras

Indja

Kenja

Perù

Fr Geoffrey Bugeja     

Fr Costantino Borg

Fr Paul Mercieca 

Isqof Robert Camilleri

Fr Angelo Falzon       

Fr Emidio Saliba

Fr Louis Zammit

Fr Anthony Gatt 

Isqof Joseph Alessandro

Fr Marcell Portelli

Fr Alexander Busuttil 

Isqof Joseph Bonello 

PROġETTI

€ 180,000Bini ta’ dormitorju għall-iskola ta’ Bakanja, fil-Kenja

Donazzjonijiet oħra waqt l-esperjenza missjunarja fil-Kenja

Installazzjoni ta’ sistemi solari f ’żewġ kulleġġi fl-Indja

Xiri ta’ mediċini fi sptar f ’Makjungu, fit-Tanzanija

Tħaffir ta’ borehole f’Gorgoni, fil-Kenja

Tħaffir ta’ bjar f ’Mpeketoni, fil-Kenja 

Sistema ta’ irrigazzjoni f ’dar ta’ formazzjoni reliġjuża fil-Kenja 

Tħaffir ta’ borehole f’South Sudan

Installazzjoni ta’ tankijiet għall-ilma f’Arusha fit-Tanzanija 

Tħaffir ta’ borehole u ġiebja tal-ilma fl-Indja 

Bini ta’ dormitorju għal kulleġġ fl-Indja (esperjenza tal-2014)

€ 26,000

€ 40,000

€ 50,000

€ 5,000

€ 10,500

€ 50,000

€ 6,000

€ 6,000

€ 6,000

€ 7,500

GRAZZI TAL-GĦAJNUNA TIEGĦEK

DONAZZJONIJIET 
ONLINE

DONAZZJONIJIET ONLINE

GĦOTJA TA’ €1,200 GĦAL ŻEWġ BOROŻ TA’ 
STUDJU GĦALL-FORMAZZJONI RELIġJUŻA 
U SAĊERDOTALI KULL WIEĦED:

Ħonduras Isqof Robert Camilleri

Isqof Joseph Bonello 

Kenja Isqof Joseph Alessandro

Donazzjonijiet totali mogħtija matul is-sena 2013 

Donazzjonijiet totali mogħtija minn meta 
twaqqfet il-Mission Fund fl-1984

€ 634,600

€ 4,090,668

Bolivja Fr Albert Brincat

Fr George Keers

GĦOTJA TA’ € 2,000 KULL WIEĦED

Albanija

Brażil

Ċili

Etjopja

Ħonduras

Iżrael

Indja

Kenja

Pakistan

Perù

Fr Geoffrey Bugeja     

Fr Costantino Borg

Fr Paul Mercieca 

Fr Joseph Sciberras

Fr Tony Calleja  

Fr Angelo Falzon       

Sr Lutgarda Camilleri

Sr Victoria Vassallo 

Sr Joan Borg

Sr Luigina Muscat 

Sr Emmanuela Micallef

Fr Emidio Saliba

Fr Louis Zammit

3 missjunarji oħra

Fr Anthony Gatt 

Sr Josepha Gauci

Mr Damian J Formosa 

Fr George Bezzina

Mr Oliver Aquilina

Mr Mario Bezzina

Sr Rachele Agius

Sr Mary Anne Mallia 

Sr Anna Maria Sammut

Sr Celeste Buhagiar

Fr Marcell Portelli

Fr Alexander Busuttil 

GĦOTJA TA’ € 4,000 KULL WIEĦED

Ħonduras Isqof Robert Camilleri

Isqof Joseph Bonello 

Kenja Isqof Joseph Alessandro

Isqof Paul Darmanin

Bolivja Fr Albert Brincat

Fr George Keers

Fr Carmel Borg

Sr Anne CataniaFilippini

Sr Giustina Aquilina

Mr Rainer BezzinaPolonja

Sudan t’Isfel Sr Josette Spiteri Cremona
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Minn popolazzjoni tad-dinja ta’ madwar 7.1 bn, in-
numru ta’ nsara huwa stmat li hu madwar 2 bn,  li 
minnhom madwar 1.2 bn huma kattoliċi. F’ċertu 
pajjiżi, uħud minn dawn l-insara m’humiex liberi li 
jipprattikaw ir-reliġjon nisranija tagħhom għax jiġu 
ppersegwitati u saħansitra maqtula.  Huwa stmat li 
madwar 80% tal-persekuzzjoni minħabba r-reliġjon 
isir kontra l-insara. Minn studju li sar jirriżulta li 
madwar 100,000 nisrani jiġu maqtula 
kull sena minħabba r-reliġjon 
nisranija. Dan ifisser li kull siegħa 
11-il nisrani jisfaw maqtula. L-aktar 
pajjiżi fejn issir l-akbar persekuzzjoni 
jinstabu fil-Lvant Nofsani, fis-sub-
kontinent tal-Indja u fl-Afrika t’Isfel.  
F’dawn il-pajjiżi jinsabu numru kbir 
ta’ missjunarji Maltin li qegħdin 
jissograw ħajjithom sabiex ixandru 
l-Bxara t-Tajba. Għalhekk għandna 
niftakru f’dawn il-missjunarji ħutna 
fit-talb tagħna.  Fil-fatt, f’appell li 
kien għamel il-Papa Franġisku tlett 

XHIEDA TA’ KRISTU

QUDDIES GĦALL-ERWIEĦ TAL-BENEFATTURI TAGĦNA
Kull l-ewwel Ħamis ta’ kull xahar matul is-sena kollha,  il-quddies ta’ filgħaxija li jsiru fil-knisja ta’ San Franġisk 
il-Ħamrun ikunu b’suffraġju għall-erwieħ tal-benefatturi tal-Mission Fund u tal-qraba tagħhom. Isir talb 
speċjali għal ruħhom, kemm waqt dawn il-quddies li jsiru hawn Malta, kif ukoll f’dawk li jsiru għall-istess 
intenzjoni mill-Missjunarji li intom qegħdin tgħinu. 

ijiem wara attakk li kien sar f’Settembru li għadda 
fuq knisja Anglikana f’Peshawar, fil-Pakistan fejn 
ġew maqtula 85 ruħ, huwa ħeġġeġ lill-udjenza 
biex jitolbu għal ħuthom li jsibu diffikultà biex 
jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom.

“Imberkin dawk li huma ppersegwitati minħabba 
s-sewwa,” jgħid il-Mulej, “għax għalihom hija s-saltna 
tas-smewwiet” (Mt 5:11).  
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PELLEGRINAĠĠ GĦALL-ART 
IMQADDSA
24 Settembru - 2 Ottubru 2014

Inżuru Nazaret, Betleħem u Ġerusalemm

Prezz €1,200

Għal aktar tagħrif ċemplu 

l-uffiċċju fuq 2141 3664

jew lil Charles Decelis 

(Tel: 2157 5351 / Mob: 9988 5078)


