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Fid-19 ta’ Ottubru 2014 ser jiġi mfakkar il-Jum Dinji tal-

Missjoni.  Għal din l-okkażjoni, il-Papa Franġisku bagħat 

messaġġ qawwi lil kull wieħed u waħda minna sabiex nuru 

solidarjetà u nitolbu għal ħutna l-missjunarji li permezz 

tagħhom qegħdin jitwieldu knejjes ġodda fl-artijiet tal-

missjoni. Din il-ġurnata għandha tkun ċelebrazzjoni 

ta’ xita ta’ grazzji li l-Ispirtu s-Santu jibgħat fuq kull min 

jagħmel ir-rieda tal-Missier, kif ukoll ċelebrazzjoni ta’ 

ferħ għax Ġesù Kristu, li ġie fostna biex jevanġelizza lid-

dinja, żgur li jakkumpanja lill-missjunarji sabiex iwettqu                             

l-missjoni tagħhom.

Fl-evanġelu ta’ San Luqa naqraw li wara li Ġesù kien bagħat 

lid-dixxipli tiegħu tnejn tnejn biex ixandru l-Bxara t-Tajba 

huma ġew lura mimlijin bil-ferħ: ferħ li jinkiseb minn kull 

min jagħmel esperjenza missjunarja. Dan il-ferħ huwa 

differenti u ikbar minn kull esperjenza oħra ta’  ferħ għax 

dawk li jevanġelizzaw “għandhom isimhom miktub  fis-

smewwiet” [Lq 10:20].  Dan il-ferħ ma’ jistgħux iħossuh dawk 

li huma għomja bil-preżunzjoni tagħhom u ma’ jħallux 

post f’qalbhom għal Alla. “Jekk intom ma terġgħux issiru 

bħat-tfal iż-żgħar, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet” 

[Mt:18:4].  Dawn iċ-ċkejkna tfal jirrapreżentaw l-umli, il-

foqra, dawk emarġinizzati, dawk li m’għandhomx vuċi u 

dawk li huma mtaqqlin: lil dawn Ġesù jsejħilhom ħienja.

L-akbar perikli tad-dinja tal-lum, li hija maħnuqa mill-

konsumeriżmu, huma d-deżolazzjoni, il-pjaċiri fierħa u 

l-kuxjenza għamja. L-umanità għandha bżonn li tikseb is-

salvazzjoni li kisbilna Kristu.  Id-dixxipli vera huma dawk 

li jħallu lilhom infushom jkunu maħkuma mill-imħabba 

infinita ta’ Ġesù u li jimtlew bil-ferħ tal-Evanġelju. Għad 

hawn numru kbir ta’ nies li għadhom ma’ jafux lil Ġesù.  

F’ħafna partijiet tad-dinja teżisti nixfa ta’ vokazzjonijiet 

għas-saċerdozju u għall-ħajja kkonsagrata. Dan ipoġġi 

responsabiltà fuq kull wieħed u waħda minna li nagħmlu 

parti mill-komunitajiet parrokkjali u l-għaqdiet.  Aħna 

għandna l-obbligu li ngħixu mimlijin bl-imħabba lejn 

Ġesù biex b’hekk nirrispondu għall-bżonnijiet ta’ dawk 

anqas ixxurtjati. Bl-eżempju tagħna jistgħu jinbtu 

vokazzjonijiet ġodda speċjalment vokazzjonijiet għal 

missjunarji lajċi.

Il-Papa Franġisku jtemm il-messaġġ tiegħu billi jistieden 

lil kull wieħed u waħda minna biex nimtlew bil-ferħ 

tal-evanġelju u bl-imħabba lejn Alla. Ejjew nitolbu 

l-interċessjoni ta’ Marija li hija l-mudell tal-umiltà u tal-

evanġelizzazzjoni sabiex il-Knisja tkun l-omm tal-popli 

kollha u l-għajn għat-twelid ta’ dinja ġdida.  
   
     John Sammut
 Uffiċċjal  għar-Relazzjonijiet Pubbliċi
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Għal dawn l-aħħar 50 sena li ili naħdem fl-Indja 
kelli s-sodisfazzjon u l-ferħ li nkun viċin tat-tfal u 
tal-persuni l-aktar fqar fost il-fqar.  L-appostolat 
tiegħi jikkonsisti li naħdem l-aktar mat-tfal orfni u 
mal-familji mkissrin. Jiena ngħix f’post remot ħafna 
fl-Indja jismu Jhansi.  Meta wasalt l-ewwel darba fl-
Indja mal-ewwel ħassejt is-sejħa biex naħdem ma’ 
l-aktar persuni foqra li jiġġerrew fit-toroq.  L-ewwel 
isqof ta’ Jhansi kien l-Isqof Francis Xavier OFM Cap 
li kien strumentali biex iħajjar is-sorijiet Maltin u 
Għawdxin biex imorru jaħdmu hemmhekk.

Ix-xogħol missjunarju jirrikjedi ħafna tbatija u sfidi.  
Hekk ukoll kien fil-każ tiegħi u ta’ sħabi s-sorijiet tal-
kongregazzjoni Ulied il-Qalb ta’ Ġesù. Għall-ewwel 
30 sena li kont l-Indja, kellna ngħixu mingħajr 

provvista tal-elettriku u mingħajr mezz ta’ trasport.  
Sofrejna ukoll nuqqas ta’ ikel u ta’ kenn. Bdejt 
l-ewwel xogħol tiegħi billi kont nieħu ħsieb it-tfal 
orfni li kienu jiġġerrew barra t-triq u noffrilhom xi 
ħaġa x’jieklu. Għalhekk l-ewwel prijorità kienet li 
norganizzaw  kċina adekwata. 

Flimkien ma’ sħabi s-sorijiet konna niġbru trabi tat-
twelid li jkunu ġew abbandunati barra t-triq, jew 
f’xi landa tal-iskart jew fl-istazzjoni tal-ferrovija jew 
wara xi bieb. Din il-krudeltà għadha teżisti mal-Indja 
kollha sal-ġurnata tal-lum.  Għal dawn it-trabi aħna 
nkunu qisna ommijiethom. Aħna nrabbuhom fid-
dar tagħna u meta jikbru ftit dawn it-tfal jiġu adottati.  
Fil-bidu konnu nibagħtuhom f’pajjiżi barranin bħal 
l-Italja, l-Olanda, l-Amerka, l-Awstralja u l-Iżvezja. 
Imma fil-preżent dawn it-tfal qed jiġu adottati minn 

familji lokali. Però skont il-kultura Indjana, ħafna 
familji jagħtu preferenza lit-tfal subien. It-tfal l-oħra 
li jibqgħu magħna nagħtuhom l-aħjar trobbija u 
l-akbar kura. Meta jikbru aħna nippreparawhom 
għall-futur tagħhom billi nibagħtuhom fi skejjel 
biex jirċievu l-edukazzjoni primarja kif ukoll 
sekondarja.  Wara li jlestu l-edukazzjoni sekondarja, 
aħna nħeġġuhom biex jieħdu taħriġ skont l-interess 
u l-kapaċità tal-individwu, biex b’hekk ikunu 
jistgħu isibu xogħol xieraq.  Aħna anke ngħinuhom 
biex isibu s-sieħeb tagħhom sabiex ikunu jistgħu 
jiżżewwġu u jibdew familja ġdida. 

Sakemm inwassluhom għal dan l-istat, aħna nħossu 
responsabbiltà kbira u ngħaddu minn tensjoni kbira 
kif ukoll ħafna sfidi u tbatija. Sakemm jikbru dawn 

it-tfal ikunu vulnerabbli ħafna u jkunu mħawwda. 
Meta jaslu ċertu età huma jsaqsu ħafna mistoqsijiet 
dwar il-passat tagħhom. Għalkemm xi wħud 
jaċċettaw is-sitwazzjoni, oħrajn jirribellaw u joħolqu 
ħafna problemi.

Fil-preżent għandna 42 orfni fid-dar tagħna u dawn 
jirrikjedu ħafna spejjeż. Aħna ma nirċievu l-ebda 
għajnuna mill-gvern u għalhekk niddependu mill-
ġenerożità ta’ xi benefatturi u mill-għajnuna li 
nirċievu mill-Mission Fund. Nixtieq nirringrazzjakom 
tal-għajnuna tagħkom u nitlobkom biex tiftakru fina 
fit-talb tagħkom.      
        

Sr Gaetana Bonello 

Jhansi, India 

APPOSTOLAT FL-INDJA

Editorjal - 
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Agnes Gonxha Bojaxhiu twieldet fis-26 ta’ Awwissu 1910 

ġewwa Skopje fir-Repubblika tal-Maċedonja. Il-ġenituri 

tagħha Nikola u Drana Bojaxhiu kienu kattoliċi devoti.  

Wara li tilfet lil missierha meta kellha biss 8 snin, ommha 

minn dejjem urietha sens ta’ solidarjetà u mħabba lejn 

minn hu fil-bżonn.

Hekk kif għalqet 18-il sena daħlet soru mas-sorijiet ta’ 

Loreto f’Dublin fl-Irlanda u ħadet l-isem ta’ Suor Marija 

Tereża.  Sena wara marret Darjeeling fl-Indja biex tagħmel 

in-novizzjat. Meta ħadet l-ewwel voti Suor Marija Tereża 

marret tgħallem il-ġografija u l-istorja fl-iskola ta’ Santa 

Marija f’Kalkutta, fejn kienu jattendu l-ifqar tfal bniet tal-

familji Bengali.

Fl-24 ta’ Mejju 1937 hija ħadet il-voti tal-kastità, faqar u 

ubbidjenza u ħadet l-isem ta’ Madre Tereża skont kif kienet 

l-użanza tas-sorijiet ta’ Loreto. Hija baqgħet tgħallem fl-

istess skola u kienet tħajjar lill-istudenti biex jgħixu skont 

it-tagħlim ta’ Kristu.

Fl-10 ta’ Settembru 1946 waqt li Madre Tereża kienet qed 

tivvjaġġa fuq trejn biex tattendi rtir, hija ħasset lil Kristu 

jgħidilha biex titlaq mill-iskola u tmur tgħin lill-foqra 

u l-morda fl-aktar partijiet foqra ta’ Kalkutta.  Kellhom 

jgħaddu sena u nofs biex irnexxielha tikkonvinċi lis-

superjuri tagħha biex jagħtuha permess biex twettaq din 

il-missjoni.  Wara li ħadet ftit taħriġ mediku bażiku, Madre 

Tereża telqet għal għonq it-triq, konvinta biex tgħin lil dawk 

li m’għandhom lil ħadd min iħobbhom jew li jieħu ħsiebhom.

Fl-1950  hija   rnexxielha   tikseb   permess   biex twaqqaf 

il-kongregazzjoni tal-Missjunarji tal-Karità kif nafuha 

l-lum.  L-impenn sħiħ ta’ Madre Tereża malajr beda jagħti 

l-frott għax fi ftit żmien, bl-għajnuna ta’ xi benefatturi, 

irnexxielha tiftaħ dar għall-anzjani, orfanatrofju, dar għall-

lebbrużi, numru ta’ kliniċi u dar għall-moribondi. Bil-mod il-

mod il-kongregazzjoni bdiet tinxtered mad-dinja kollha u 

l-lum in-numru ta’ sorijiet tal-Karità qabeż l-4,000 mifruxin 

f’madwar 123 pajjiż – barra l-eluf ta’ voluntiera li jmorru 

jgħinu perjodikament.

Kull meta kienet iddewwi lil xi pazjent, Madre Tereża kienet 

tgħid li fil-pazjent hija kienet tara lil Kristu. Hija kienet 

persuna umli ħafna u kienet tipprietka ħafna l-imħabba. 

Darba qalet, “Aħna ma’ nistgħux nagħmlu affarijiet kbar, 

imma nistgħu nagħmlu biss affarijiet żgħar b’ħafna 

mħabba”.  Fl-1979 Madre Tereża ġiet mogħtija l-Premju 

Nobel tal-Paċi b’rikonoxximent għax-xogħol umanitarju 

tagħha.

Il-ħajja ta’ Madre Tereża ma’ kienetx kollha ward u żahar. 

Hija għamlet żmien twil ħafna fejn bdiet tħossha li tilfet il-

fidi.  F’ittra li kienet kitbet hija stess darba qalet li “ġo fija 

ma’ qiegħda nħoss xejn ħlief vojt u dlam.  Kemm huwa kbir 

dan l-uġiegħ li qed insofri”.  Għalkemm din l-esperjenza 

tista’ tissorprendi lil xi wħud, fl-istess waqt hija tista’ sservi 

ta’ sostenn għal dawk kollha li jgħaddu minn xi kriżi simili.

Madre Tereża mietet fil-5 ta’ Settembru 1997 fl-età ta’ 87 

sena.  Hija ġiet beatifikata mill-Papa Ġwanni Pawlu II fiz-19 

ta’ Ottubru 2003.  Il-proċess tal-beatifikazzjoni kien ibbażat 

fuq il-fejqan ta’ waħda mara Indjana mhux nisranija li 

kienet tbati minn tumur abdominali.  Hija fieqet wara li 

talbet lil Madre Tereża filwaqt li poġġiet ikona tagħha  

fuq ġenbha.

BEATA MADRE TEREŻA: XEMPJU TAL-UMILTÀ U TA’ MĦABBA

Il-Qabar tal-beata 
Madre tereza f’KalKutta
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ATTIVITAJIET SOĊJO-RELIĠJUŻI

QUDDIES GĦALL-ERWIEĦ TAL-BENEFATTURI TAGĦNA
Kull l-ewwel Ħamis ta’ kull xahar matul is-sena, se ssir quddiesa għall-erwieħ tal-benefatturi tal-Mission Fund 

u tal-qraba tagħhom fil-knisja ta’ San Franġisk il-Ħamrun. Isir talb speċjali għal ruħhom, kemm fil-quddies li 

nagħmlu hawn Malta, kif ukoll f’dawk li jsiru għall-istess intenzjoni mill-Missjunarji li intom  qegħdin tgħinu. 

Kull min jixtieq jibgħat xi donazzjoni għandu jimla l-formula t’hawn taħt flimkien ma’ l-ismijiet tal-qraba u 

ħbieb mejtin u jibgħatha l-uffiċċju.  
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   Qiegħed nibgħat il-ħlas ta’ €                            permezz ta’ cheque jew money order  

   pagabbli lill-MISSION FUND għar-ruħ/għall-erwieħ ta’: 

ISEM U KUNJOM:  

INDIRIZZ: 

RAĦAL:                                  KODIĊI POSTALI:      TEL:  

F’San Antonio Hotel, il-Qawra

Nhar il-Ħamis 6 ta’ Novembru 2014 fid-9.15 a.m.

Nibdew b’Quddiesa għar-ruħ il-benefatturi tal-Mission Fund u l-familjari tagħhom.

Prezz: € 10

BUFFET 
BREAKFAST

MaratONa ta’ 
50 SIeGĦa SNOOKer

Organizzata mill-Każin L’Isle Adam, Rabat
B’risq il-MISSION fuNd
Mill-Ġimgħa 10 sal-Ħadd 12 ta’  Ottubru 2014

bbQ f’Howard Gardens
Nhar is-Sibt 6 ta’ Settembru 2014
Prezz: €15

buffet dINNer fil-Każin L’Isle Adam
Nhar is-Sibt 11 ta’ Ottubru, 2014
Prezz: €15
Għal bookings ċemplu: 2141 3664

Ċemplu l-uffiċċju fuq 2141 3664 jew lil Mr Charles Decelis (2157 5351 jew 9988 5078)


