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Wasal il-Milied u miegħu jibdew il-preparamenti reliġjuzi u 

dawk kummerċjali li għalina jfissru ferħ, rigali, ikel u xorb u 

fuq kollox, ġid u prosperita’.

Huma ġranet li f’Malta naħsbu aktar f’min huwa anqas 

ixxurtjat minna. Il-poplu ġeneruż Malti dejjem ħareġ bl-

unuri fejn tidħol is-solidarjeta’.  Ta’ dan, aħna tal-Mission 

Fund, aħna xhieda ħajja. 

Il-Milied huwa l-jum li fih twieled Ġesu’ Bambin, ġo għar 

tal-annimali, f’maxtura, fil-faqar, ‘il bogħod minn raħal il-

ġenituri tiegħu. Ġie fostna l-Prinċep tal-Paċi! Bil-kemm 

kien għalaq sena li Ġesu’ Bambin flimkien ma’ ommu 

Marija u l-missier putattiv Ġużeppi qasmu d-deżert biex 

jaħarbu mill-qilla ta’ Erodi.  F’daqqa waħda sabu ruħhom 

itturufnati, maħruba, imbeżża mill-persekuzzjoni u 

sabu kenn f’art barranija. F’kelma waħda spiċċaw huma             

wkoll refuġjati.

Din il-kelma u dan il-ħsieb ferm attwali fiż-żminijiet li qed 

ngħixu fihom illum għandu jġiegħlna nirriflettu u ma 

nistgħux ma naħsbux f’dawk ħutna li minħabba raġuni 

jew oħra sabu ruħhom itturrufnati, qasmu deżerti u ibħra 

b’sogru kbir biex isibu refuġju f’art oħra, li suppost kellha 

teħlishom mit-tbatija u t-trawma li għaddew minnhom.

Iżda filwaqt li Ġesu u l-familja mqaddsa sabu kenn u 

serħan il-moħħ, dawn ħutna mhux biss ikunu jissograw 

ħajjithom fuq biċċa qoxra imma agħar minn hekk jiġu 

wkoll sfruttati minn nies bla qalb li wara li jeħdulhom 

ġidhom, jitilquhom għal riħhom. Bosta kienu dawk li sabu 

kenn f’pajjiżna, iżda għal oħrajn il-baħar sabiħ li jdawwarna 

kien għalihom qabar bla isem u mingħajr kull xorta ta’ 

dinjità. Dawk li jkollhom xorti tajba jaslu fi xtutna jew 

f’artijiet oħra mhux dejjem isibu lil min jilqagħhom b’idu 

miftuħa (forsi għal raġunijiet validi ta’ sigurtà) u jinżammu 

f’ċentri ta’ detenzjoni.  Il-ħsieb tagħna jmur lejn dawk it-

tfal u trabi li jissugraw ħajjithom mal-ġenituri tagħhom u 

żgur li dawn iċ-ċentri ta’ detenzjoni mhumiex il-postijiet                           

addattati għalihom.

Niftakru f’dawk il-miljuni ta’ ħutna fis-Sirja, fil-Libja, 

fis-Sudan t’Isfel li qed jgħixu fil-miżerja tal-kampijiet 

abbandunati għajr għal ftit missjunarji li qed jgħinuhom.

Jeħtieġ għalhekk f’dawn il-jiem ta’ ferħ inkomplu nuru 

s-solidarjeta’ bil-fatti ma’ ħutna r-refuġjati.
     Saviour Farrugia

 Assistent Segretarju

MISSION  FUND: 500, Eureka Court, Blokk A, Flat 6,Triq il-Kbira, Mosta MST 1018   Ħinijiet tal-ftuħ: Tnejn sal-Ġimgħa 9.00 a.m. – 1.00 p.m.
Tel: (+356) 21413664 (Servizz ta’ Answering Machine 24 siegħa kuljum)  Website: www.missionfund.org.mt  E-mail: missionfund@global.net.mt
Il-MISSION FUND hija reġistrata bħala organizzazzjoni filantropika skont l-Att tal-2007 dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji – Reg No: VO/0015

ĠESU’ BAMBIN REFUĠJAT
NEWSPAPER POST

Ħarġa Nru: 111  Diċembru 2014 – Frar 2015

IL-MISSJUNARJU

Editorjal



IL-MISSJUNARJU: Diċembru 2014 - Frar 2015 Paġna 2

Huwa aktar ta’ sodisfazzjon li tagħti milli tirċievi. Dan 
jgħodd sewwa ħafna meta nixtieq nirringrazzja lil 
MISSION FUND tal-Mosta għall-għajnuna li jagħtu 
lilna l-missjunarji Maltin biex inkunu nistgħu nwettqu 
proġetti ta’ għajnuna lill-fqar li naħdmu magħhom. 
Il-qalb kbira tal-Maltin għal min hu fil-bżonn iwassal 
biex dawn il-fqar fil-pajjiżi tal-missjoni jsibu ftit titjib 
għat-tbatija li jkunu għaddejjin minnha. 

Jiena nixtieq nirringrazzja mill-qalb lil Mission Fund 
għall-għotja ta’ €2,000 biex inkun nista’ nkompli 
parti mill-proġett għall-ilma tax-xorb nadif fiż-
żona l-ġdida fejn il-Kommunita tagħna, is-Sorijiet 
Dumnikani Maltin, sejrin naħdmu biex nerfgħu 
lil ħutna Pakistani mill-miżerja li jgħixu fiha. Dawn 
il-fondi ser jintużaw biex jinxtara purifikatur tal-
ilma li jservi għar-raħal kollu. Għal dan ikolli 
bżonn ta’  ħafna fondi. Billi f’din iż-żona m’hemmx 
elettriku hemm bżonn ta’ pompi li jaħdmu 
permezz ta’ pannelli solari sabiex intellgħu l-ilma u                                                                       
nadduh mill-purifikatur.

Għaliex l-ilma? Għaliex mingħajr ilma m’hemmx 
ħajja. L-ilma li jinstab f’dawn iż-żoni huwa 
kkontaminat mill-kimika li jwaddbu l-fabbriki          

tat-tessuti u l-fabriki li jipproduċu l-mediċini. Peress 
li ħafna mill-ommijiet kienu jixorbu minn dan l-ilma 
kkontaminat, mijiet ta’ trabi qed jitwieldu bil-mard 
fis-sinsla tad-dahar (spina bifida) jew b’diformità fil-
pala tas-sieq (talipes). Wara li skoprejna li dawn id-
diformitajiet kienu kkawżati mill-ilma kkontaminat, 
ħsibna li l-ewwel proġett tagħna jkun ILMA SAFI 
GĦAX-XORB…. Minn dan il-proġett ser igawdi 
kulħadd, u mhux biss in-nisa tqal. Aħna nemmnu 
li permezz tal-Providenza t’Alla kollox huwa 
possibbli. Fil-fatt permezz tal-ġenerożità kbira 
tagħkom, matul din is-sena l-Mission Fund wettaq 
numru ta’ proġetti għat-tħaffir ta’ bjar u boreholes.
Jien inħeġġiġkom biex tkomplu tgħinu lil 
Mission Fund biex ħutna fil-pajjiżi fejn il-fqar 
huma mwarrbin u ħadd ma jagħtihom għajnuna, 
immorru aħna u noffrulhom l-imħabba ta’ Alla. 
Imħabba b’xejn! Għax l-imħabba hija rigal 
mingħand Alla u aħna naqsmuha ma dawn          
ħutna fqar. 

Grazzi bil-quddiem!
    Sr Frances Farrugia O.P.

    Lahore, Pakistan

L-ILMA HUWA L-ĦAJJA
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Kelli l-okkażjoni li niltaqa’ ma Fr Joe Cilia SDB li ddedika 

ħajtu kollha għall-missjoni u staqsejtu dwar l-esperjenza 

tiegħu fl-Indja.

Qegħdin resqin lejn festa mportanti ħafna għalina 
l-insara – il-festa tat-twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Peress 
li fl-Indja l-insara huma fil-minoranza, kif jiġi ċċelebrat                                                  
il-Milied hemmhekk?

Fl-Indja il-Milied hija festa nazzjonali u tiġi ċċelebrata 

kemm mill-insara kif ukoll dawk li m’humiex. L-insara 

jattendu għall-funzjonijiet reliġjużi li jsiru fil-knejjes 

filwaqt li l-oħrajn kollha jżuru l-familjari tagħhom biex 

jagħtu rigali u l-awgurju lil xulxin. Anke l-President u l-Prim 

Ministru jindirizzaw lil poplu Indjan fuq il-mezzi tax-xandir 

sabiex iżommu l-poplu magħqud, l-istess kif isir fil-festi             

nazzjonali l-oħra.

L-Insara jitħallew jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom 
mingħajr ebda indħil?

Fl-Indja hemm ħafna reliġjonijiet differenti. F’dawk 

il-partijiet fejn il-maġġoranza huma nsara, in-nies 

jistgħu jipprattikaw ir-reliġjon nisranija liberalment. Isiru 

purċissjonijiet fit-toroq mingħajr ebda indħil u t-toroq 

jiġu mżejna. Però mhux kullimkien l-istess. F’partijiet oħra 

ġieli jinqala’ l-inkwiet bejn in-nies ta’ reliġjonijiet differenti.  

Imma l-gvern jagħmel sforz qawwi biex jipprova jżomm 

il-paċi u l-unità fil-pajjiż.

Kemm ilek taħdem fil-missjoni?  X’kien li ġalek tilqa’                   
din is-sejħa?

Jien ili naħdem l-Indja għal dawn l-aħħar 57 sena. Fl-

Indja hemm numru kbir ta’ missjunarji Maltin. Meta dawn 

il-missjunarji kienu jiġu għal vaganza qasira tagħhom 

f’Malta, kont nismagħhom jitkellmu dwar l-esperjenza 

tagħhom fil-missjoni. Għalhekk jiena tlabt lis-superjuri 

tiegħi biex immur l-Indja. Il-ħolma tiegħi ma damitx ma 

saret realtà u minn dik in-nhar qatt ma ħarist lura.

Ħafna jaħsbu li x-xogħol tal-missjunarju jikkonsisti biss 
fl-evanġelizzazzjoni. Tista’ tispjegalna ftit l-esperjenza                                        
tiegħek fl-Indja?

Il-ħidma tal-missjunarju hija mibnija fuq żewġ binarji: 

dak spiritwali u dak materjali.  Meta wasalt l-ewwel darba 

f’raħal żgħir u mwarrab fl-Indja, sibt faqar kbir.  Ħafna drabi 

fejn hemm il-faqar ikun hemm il-mard. Għalhekk, flimkien 

ma’ saċerdoti oħra bnejna klinika u sar arranġament biex 

ikun hemm tabib tlett darbiet fil-ġimgħa. Ħsibna wkoll 

biex nibnu skola. Kif qed taraw, is-saħħa u l-edukazzjoni 

jingħataw importanza kbira mill-missjunarji peress li 

l-progress tal-pajjiż jiddependi ħafna fuq dawn iż-żewġ 

setturi.  Fil-fatt madwar 25 sena ilu ftaħna ċentru għaż-

żgħażagħ li semmejnieh Don Bosco Youth Centre, fejn 

iż-żgħażagħ għandhom l-opportunità li jsegwu korsijiet 

fuq suġġetti diversi bħall-ingliż, kompjuter, ħjata, mużika 

u karatè. Dawn il-korsijiet iservu biex dawk li jattendu 

għalihom ikollhom opportunitajiet aħjar biex isibu 

x-xogħol. Dan iċ-ċentru fih ukoll librerija, kappella u 

saħansitra dormitorju b’25 sodda. 

Kemm issibhom utili l-fondi li tirċievi b’mod regolari 
mingħand il-Mission Fund?

Fil-pajjiżi tal-missjoni, il-bżonnijiet finanzjarji qatt ma 

jispiċċaw.  Id-donazzjonijiet li nirċievi mingħand il-Mission 

Fund jagħtuni nifs ġdid.  Dawn il-fondi jservuni għal diversi 

skopijiet bħal per eżempju għax-xiri ta’ materjal edukattiv, 

mediċini, ikel u affarijiet oħra bażiċi. Jiena nirringrazzja 

b’mod speċjali lill-benefatturi tal-Mission Fund li bis-

saħħa tagħhom il-missjunarji jkunu jistgħu jwettqu                              

l-ħidma tagħhom.

ĦAJTI FL-INDJA

Fr Joe Cilia SDB

Il-Mission Fund għadha kemm bagħtet € 50,000 lil Fr 
Joe Cilia SDB biex tkun tista’ tinbena skola tal-bricks 
minflok dik preżenti magħmula kollha bil-qasab. 
B’hekk ser jitwettaq proġett ieħor ta’ fejda.
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ATTIVITAJIET

Fil-Milied naħsbu ħafna biex nagħtu rigali lill-maħbubin tagħna. Nafu li intom tħobbu ħafna lill-foqra fl-

artijiet tal-missjoni. Għalhekk inħeġġukhom biex tagħtu rigal lil dawn ħutna biex b’hekk tnaqqsulhom ftit 

mit-tbatija li qed isofru. Il-Mulej iħallaskom b’mitt darba aktar għal dak kollu li tagħmlu ma’ ħutna fil-bżonn. 

GRAZZI.
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   Qiegħed nibgħat il-ħlas ta’ €                            bħala rigal tal-Milied lil ħutna anqas   

   ixxurtjati. Id-donazzjonijiet għandhom jintbagħtu permezz ta’ ċekk jew money order  

   pagabbli lil Mission Fund.

ISEM U KUNJOM:  

INDIRIZZ: 

RAĦAL:                                  KODIĊI POSTALI:      TEL/MOB:  

Għal aktar informazzjoni u biex tirriservaw post ċemplu l-uffiċċju fuq 21413664 (mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-9.00 a.m. u s-1.00 p.m.)
jew lil Mr Charles Decelis fuq 2157 5351 jew 9988 5078

BUFFET DINNER
f’San Antonio Hotel, il-Qawra

Is-Sibt 13 ta’ Diċembru 2014 – 8.00 p.m.

Menu
Selezzjoni ta’ antipasti

Soppa
Ross il-forn – Għaġin – Pizza

Dundjan – Tiġieġ – Majjal – Ħut
Ġobon u galletti

Deżerta
Tazza nbid, ilma jew soft drink

Prezz:  € 20.00
Trasport provdut għal min jeħtieġ: € 3.00

9.15 a.m. – Quddiesa
10.15 a.m. – Buffet Breakfast

11.15 a.m. – Tombola sas-1.00 p.m.

Prezz: € 10.00 BISS
Trasport provdut għal min jeħtieġ: € 3.00

Il- Buffet Breakfast li sar nhar 
il-Ħamis 6 ta’ Novembru 2014 ħalla qliegħ ta’ €3,391

GRAZZI lil kull min għen.

BUFFET BREAKFAST
f’San Antonio Hotel, il-Qawra

Il-Hamis 29 ta’ Jannar 2015

Il-Kumitat u l-membri tal-MISSION FUND jawguraw lill-benefatturi 

MILIED ĦIENI U QADDIS U SENA 
ĠDIDA MIMLIJA BARKA U PAĊI 

FIL-MULEJ

Grazzi ħafna tal-għajnuna li 
tajtuna matul is-sena 2014


