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‘Il-loġika ta’ Ġesù hija li mmorru nfittxu lil dawk fil-bżonn 
fi truf l-art’. Hekk jgħidilna il-Papa Franġisku.

Hekk għamlu dawk il-missjunarju li ħallew lill-familji 
tagħhom u lill-pajjiżhom biex  jevanġelizzaw id-dinja. 
Ma joqgħodux iħarsu lejn ir-riskji, iżda jagħmlu bħalma 
l-missirijiet u l-ommijiet jindukraw lil uliedhom u ma 
jħalluhomx waħedhom fis-siegħa tal-bżonn.

Bħalissa fid-dinja hawn ħafna persekuzzjonijiet kontra 
r-reliġjonijiet, b’mod speċjali dik kristjana, minn fanatiċi 
li jgħidu li jagħmlu dak f’isem Alla. Alla dejjem mħabba 
ħeġġeġ u ppriedka, imma donnu li d-dinja nqalbet ta’ taħt 
fuq. Il-qawwa tal-fidi tagħna ma’ tistax tħallina naqtgħu 
qalbna u jeħtieġ li dejjem nkunu solidali ma’ dawk fil-
bżonn. B’mod speċjali bit-talb tagħna u billi nibqgħu 
pożittivi għaliex Alla dejjem lest li jkun hemm fil-ħin u 
l-waqt propizju. 

Il-Mission Fund din is-sena tagħlaq 31 sena ta’ ħidma b’risq 
il-missjunarji li qed jagħmlu ħilithom biex dawk fil-bżonn 
iħossu d-differenza. Grazzi għall-ġenerożità tal-Maltin u 
l-Għawdxin fl-2014 qassamna kważi nofs miljun euro biex 
ngħinuhom. Dawn jikkonsistu f’donazzjonijiet ta’ €2,000 
kull wieħed lil 104 missjunarju, €4,000 kull wieħed lil 
4 Isqfijiet, €500 għall-quddies lil 28 saċerdot, kif ukoll 

proġetti ta’ bini ta’ skejjel, tħaffir ta’ boreholes u bjar u 
għajnuna fi sptar. L-għajta tal-missjunarju hija dejjem 
biex innaqqsu t-tbatijiet ta’ dawk li jiddependu minnhom.

Kull nisrani huwa msejjaħ biex ikun missjunarju u dan 
mhux biss billi nħallu kollox warajna u mmorru fil-pajjiżi 
foqra. Hawn x’nagħmlu anke f’pajjiżna. Fi gżirietna 
qed jaslu nies li qed jaħarbu minn gwerer u atroċitajiet 
indeskrivibbli. Kif qed nisimgħu kuljum fl-aħbarijiet, eluf 
kbar ta’ nies qed jiġu misruqa minn kulma ħadmu għalih 
tul ħajjithom. Familji qed jitfarrku għaliex mhux kulħadd 
jirnexxielu jasal fid-destinazzjoni mixtieqa qawwi u sħiħ. 
Żgur li dawn ma’ jitilqux minn pajjiżhom b’kapriċċ, jew 
biex jiġu jeħdulna xogħolna. Alla ħalaq biżżejjed għal 
kulħadd u għalhekk aħna fid-dmir li ngħinu biex ikun 
hemm tqassim ġust.

Dawk li l-Papa jgħidilhom in-nies fil-periferiji huma 
proprju dawk li ma’ jirnexxielhom iwasslu leħinhom lis-
soċjetà biex jitolbu l-għajnuna. Għalhekk għandna nkunu 
aħna li naslu għandhom.

Speranza Xuereb

Assistenta Teżorier
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Kulħadd huwa 
 MISSJUNARJU “Alla ħalaq biżżejjed għal kulħadd 

u għalhekk aħna fid-dmir li ngħinu 
biex ikun hemm tqassim ġust.”

Editorjal
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Matul Diċembru, bħax-xhur ta’ qablu, il-ħoss terribbli 
tal-bumbardamenti kien inissel f’kull wieħed minna, biża’ 
u swied il-qalb. Jum wara l-ieħor, bil-lejl u bi nhar, sparar 
ma jaqta’ xejn, u t-theżżiż tal-bini f’Benghażi, ġab miegħu 
dieqa u sens ta’ sfiduċja f’kull min kien qed jittama u 
jistenna li fl-aħħar tasal il-paċi tant mixtieqa.

Xahar qabel, ħin bla waqt, patri u jiena, kellna 
nabbandunaw il-knisja ċkejkna fejn aħna l-Kattoliċi, 
prinċipalment Filippini u Afrikani, konna niltaqgħu għall-
Quddiesa. Ma kellniex żmien x’nitilfu! Ħadna magħna 
s-Santissmu Sagrament, u xi tibdiliet ta’ l-ilbies; mill-bqija 
xejn iżjed. Il-membri tar-Red Crescent kienu qed isejħulna 
biex jeskortawna b’urġenza għal x’imkien aktar sigur.

Imma f’Diċembru, żmien l-Avvent, ġabilna miegħu 
faraġ, tama u fiduċja li tant kellna bżonn. Fejn konna (u 
għadna) rifuġjati, bdiet tinbet tama ġdida. Il-Filippini bdew 
minn kmieni jħejju għal Milied. Bil-kapaċità dekorattiva 
tagħhom, bdew ifasslu u jsawru fjuri ħomor tal-ponzjetta 
biex bihom iżejnu l-kappella; għamlu kwiekeb kbar u 
żgħar f’għamliet ta’ “Merry Christmas” u tas-siġra tal-
Milied.  Oħrajn ħadu ħsieb isawwru l-grotta ta’ Betleħem, 
u ħejjew il-maxtura fejn il-Verġni Omm, poġġiet lill-               
PRINĊEP TAL-PAĊI.  

Hekk, wara dan it-tiżjin u ċ-ċelebrazzjoni tan-Novena tal-
Milied, wasalna għall-Quddiesa tan-Natività li ċċelebrajna 

Editorjal - 

b’tant ferħ u radd il-ħajr tassew mill-qalb. Fuq wiċċ kull 
wieħed minna kien jidher dak is-seħer qaddis li l-Milied 
iġib fil-qalb ta’ dawk li jiċċelebraw it-Twelid tas-Salvatur.

X’ħin daħal iċ-Ċelebrant bix-xbiha tal-Bambin Ġesù 
merfugħa fil-għoli, kulħadd beda jkanta l-innu “Inġabru 
Insara”, filwaqt li ħafna oħrajn ħadu ritratti ta’ din ix-xena 
tant imqanqla. Tlabna bil-qalb lil dan il-Prinċep biex 
jagħtina l-paċi tiegħu, dik il-paċi  li d-dinja ma tistax tagħti.

Wara l-Quddiesa, kulħadd ried jieħu ritratt ma’ Ġesù  
Bambin, biex jibagħtuh lil nieshom f’dik arthom tant  
imbiegħda, fejn il-familji tagħhom kienu mħassbin 
serjament dwar il-qagħda tagħhom f’dan il-pajjiż.  

Barra mill-kappella, l-bombi  kienu għadhom neżlin, u 
l-bini kien għadu jitheżżeż, imma l-melodija u l-messaġġ 
tal-għanja “O Lejl ta’ Skiet”, ġabet dak id-dawl u dik il-
hena fl-ispirtu, li l-Milied inissel f’qalb kull min jiċċelebra 
it-twelid ta’ Dak li “niżel mis-smewwiet għalina u għall-
fidwa tagħna”. U dan wara elfejn sena minn mindu seħħet 
din il-ġrajja tal-għaġeb!! 

 Mons. Sylvester  Magro  OFM

 Isqof  ta’  Benghazi

        

Il-Milied f’Benghazi 
GWERRA U PAĊI

“Fuq wiċċ kull wieħed minna 
kien jidher dak is-seħer qaddis li 
l-Milied iġib fil-qalb ta’ dawk li 

jiċċelebraw it-Twelid tas-Salvatur.”
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Huwa fatt magħruf li mijiet ta’ saċerdoti Maltin u 
Għawdxin, kif ukoll reliġjużi u lajċi laqgħu s-sejħa tal-
Mulej biex imorru jaħdmu bħala missjunarji f’kull rokna 
tad-dinja. Biss ftit jafu dwar id-diffikultajiet u ċ-ċirkustanzi 
li jiltaqgħu magħhom dawn il-missjunarji. Din kienet il-
ħolma ta’ Fr John Caruana, missjunarju ta’ 73 sena, li issa 
saret realtà permezz tal-pubblikazzjoni tiegħu tal-ktieb “The 
Maltese Missionary Experience” li għadu kif ħareġ għall-
bejgħ.  Kull wieħed mill-71 kapitlu ta’ dan il-ktieb jittratta 
dwar l-esperjenzi tal-missjunarji f’pajjiżi differenti mifruxa 
madwar il-ħames kontinenti. F’dan il-kapulavur insibu 
dettalji tax-xogħol siewi li qegħdin iwettqu dawn l-għeżież 
ħutna li ħallew il-familjari tagħhom kif ukoll lil pajjiżhom 
biex jagħtu dinjità u jtaffu ftit mis-sofferenzi li eluf qiegħdin 
ibatu f’pajjiżi remoti.  Kull missjunarju għandu storja 
x’jirrakkonta. Meta nisimgħu dawn l-istejjer, għandna 
nirringrazzjaw l-Alla għall-lussu li kull wieħed u waħda 
minna qiegħdin ngħixu fih meta nqabbluh mal-miżerji, il-
faqar u l-mard li jħabbtu wiċċhom magħhom il-missjunarji.

Barra minn hekk, uħud mill-missjunarji jkollhom jiffaċċjaw 
persekuzzjoni. Per eżempju, Fr John Mary Cauchi, qassis 
Għawdxi li qed jaħdem fil-parroċċa ta’ Paraiba fil-Brażil, 
prova jiddefendi l-bdiewa tal-lokal peress li l-għelieqi 
tagħhom kienu qed jiġu meħuda minn investituri sinjuri 
sabiex jiżirgħu l-kannamieli taz-zokkor. Minħabba f’hekk, 
Fr Cauchi kien ġie nterrogat għal ħafna drabi mill-Pulizija 
Federali u kellu ta’ sikwit jitla’ jixhed fil-qorti.  Huwa wkoll  
kien ikollu jirrapporta lill-pulizija kemm il-darba kien ikollu 
l-bżonn li joħroġ mill-belt ta’ Paraiba biex iżur lil xi ħadd 
f’belt oħra.

Sr Josephine Borg mill-Kalkara tirrakkonta li għal 12-il 
sena hija kienet tgħallem fi skola f’Renala Khurd fil-
Pakistan. Din kienet skola li tiġbor fiha tfal orfni u oħrajn 

li kienu ġejjin minn familji mkissrin. Fl-1972 din l-iskola 
ġiet nazzjonaliżżata mill-Gvern u ħatar persuna Musulmana 
bħala l-kap tal-iskola.  Meta l-Gvern intebaħ li ma setax 
ikompli jmexxi din l-iskola, huwa reġa’ għaddiha f’idejn 
il-kongregazzjoni tas-sorijiet Franġiskani Missjunarji ta’ 
Marija. Iżda l-kap Musulmana ma riditx tirriżenja u l-każ 
spiċċa fil-qorti. Waqt il-proċess tal-qorti, is-sorijiet kienu 
ġew megħjuna minn Fr George Ibrahim, qassis Pakistani. 
Dan il-qassis ħallas qares għall-intervent tiegħu għax ġie 
maqtul b’tiri ta’ arma tan-nar. Is-sorijiet kienu beżgħana li 
issa kien imiss lilhom imma għall-grazzja t’Alla dan ma 
seħħx.

Inċident fatali ieħor ġara fil-Libja fil-5 ta’ Lulju 1989. 
Sr Bruna Menghini, soru Taljana, kienet tagħti s-servizz 
tagħha fis-sezzjoni femminili tal-ħabs ta’ Tripoli.  Dak 
in-nhar hija kienet talbet l-għajnuna ta’ Sr Emmanuela 
Vassallo biex takkumpanjha waqt żjara f’dan il-ħabs. 
F’mument minnhom Sr Bruna ġiet attakkata minn 
priġuniera u Sr Emmanuela pruvat tiddefendiha.  It-tnejn 
spiċċaw l-isptar, fejn ftit wara Sr Emmanuela mietet. 
B’dan l-att erojku Sr Emmanuela tat ħajjitha biex issalva 
lil ħaddieħor. Sr Bruna tgħid li hi dejjem tiftakar f’Sr 
Emmanuela kull meta tisma’ l-kliem tal-Konsagrazzjoni, 
“...id-Demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin 
kollha...”

Dan il-ktieb jagħti xhieda ta’ ħafna qlub ġenerużi li laqgħu 
s-sejħa tal-Mulej biex ixandru l-Bxara t-tajba.  Fl-istess ħin 
dawn l-istejjer għandhom iqanqluna biex nitolbu għall-
missjunarji ħutna biex il-Mulej iżomm idejH fuqhom 
sabiex iwettqu l-missjoni tagħhom. Kull min jixtieq jikseb 
kopja ta’ dan il-ktieb jista’ jċempel l-uffiċċju fuq 21413664. 

John Sammut, PRO

Esperjenzi Missjunarji
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BUFFET  SUNDAY  LUNCH

IL-ĦADD 29 ta’ MARZU 2015 fin-12.30
IL-MAGAZINO

VALLETTA WATERFRONT

Menu: 
Selezzjoni ta’ laħam, salads, deżerta 

u tazza nbid jew soft drink
Prezz: € 15.00

ATTIVITAJIET BUFFET  BREAKFAST
IL-ĦAMIS 16 ta’ APRIL 2015

FIL-LUKANDA SAN ANTONIO,
IL-QAWRA 

LAQGĦA ANNWALI ĠENERALI
Il-Laqgħa Annwali Ġenerali sejra ssir nhar il-Ħadd 19 ta’ April 2015 fid-9.00 am

fiċ-Ċentru San Franġisk, il-Ħamrun
Il-membri huma mħeġġa biex jattendu

Għal aktar dettalji żuru s-sit elettroniku www.missionfund.org.mt

Quddiesa:  Din ser tkun 
offruta għall-erwieħ tal-
benefatturi tal-Mission 
Fund u tal-qraba tagħhom

Buffet Breakfast

Tombola sas-13.30 pm

 09.15 am

10.30 am 

11.00 am 
Prezz: € 10.00

Biex tirriserva post ċemplu l-uffiċċju fuq 21413664 jew lil Charles Decelis: 21575351 / 99885078

IRĊEVUTI FISKALI TAL-VAT

Inħeġġukom biex tibgħatulna l-irċevuti fiskali tal-VAT (MHUX IMMARKATI) biex aħna nkunu nistgħu 
nimmarkawhom u nibgħatuhom f’isem il-Mission Fund. Jekk jogħġobkom ibagħtuhom mill-aktar fis li tistgħu.


