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Fil-messaġġ tiegħu għall-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-
Missjoni li se jiġi mfakkar nhar it-18 ta’ Ottubru 2015, 
il-Papa Franġisku saħaq għall-fatt li kull mgħammed huwa 
msejjaħ biex jagħti xhieda ta’ Ġesù Kristu billi jxandar 
il-fidi. Il-mixja wara Ġesù hija sejħa biex nerfgħu s-salib 
tagħna u nimxu warajh, biex inkunu nixbħuh fl-għotja 
tiegħu lill-Missier u l-ġesti tiegħu ta’ qadi u mħabba, biex 
nitilfu ħajjitna ħalli nerġgħu nsibuha. U peress li l-ħajja 
kollha ta’ Kristu għandha dan il-karattru missjunarju, 
l-irġiel u nisa li jimxu warajh iżjed mill-qrib għandhom 
jagħmlu tagħhom b’mod sħiħ dan il-karattru. Min jimxi 
wara Kristu ma jistax ma jsirx missjunarju, u jaf li Ġesù 
qed jimxi miegħu, jitkellem miegħu, jieħu n-nifs miegħu.  
Huwa jħoss lil Ġesù ħaj miegħu qalb il-ħidma missjunarja.

Il-missjoni hi passjoni għal Ġesù Kristu u fl-istess waqt 
hi passjoni għan-nies. Meta ninxteħtu quddiem Ġesù 
Kurċifiss, nagħrfu l-kobor ta’ mħabbtu li tagħtina dinjità u 
tweżinna; u fl-istess waqt inħossu li dik l-imħabba ħierġa 
mill-qalb minfuda tiegħu trid tissawwab fuq il-poplu kollu 
ta’ Alla u fuq il-bnedmin kollha; u hekk inħossu wkoll li Hu 
jrid jinqeda bina biex jersaq dejjem eqreb tal-poplu maħbub 
tiegħu u ta’ dawk kollha li qed ifittxuh b’qalb sinċiera. Aħna 
msejħin inħabbru l-Vanġelu bix-xhieda ta’ ħajjitna. 

B’mod speċjali, il-Papa indirizza liż-żgħażagħ, li 
għadhom kapaċi jagħtu xhieda qalbiena u jidħlu għal 
ħidmiet ġenerużi u kultant kontra l-kurrent. Huwa 
ħeġġiġhom biex ma jħallux min jisirqilhom il-ħolma 
ta’ missjoni vera, ta’ mixja wara Ġesù li timplika d-don 
tagħhom infushom.    

Il-Papa temm il-messaġġ tiegħu billi kkwota mill-ittra ta’ 
San Pawl lill-Korintin: “Ħażin għalija jekk ma nxandarx 
il-Vanġelu!” (1 Kor 9:16).  Il-Vanġelu hu għajn ta’ ferħ, 
ta’ ħelsien u ta’ fidwa għal kull bniedem. Il-Knisja taf 
sewwa b’dan id-don, għalhekk ma tegħja qatt tħabbar 
bla heda lil kulħadd “dak li kien mill-bidu, dak li aħna 
smajna, li rajna b’għajnejna” (1 Ġw1:1).  Il-missjoni tal-
qaddejja tal-Kelma – isqfijiet, saċerdoti, reliġjużi u lajċi 
– hi dik li ngħinu lil kulħadd, bla ma nħallu lil ħadd barra, 
jidħol f’relazzjoni personali ma’ Kristu.  Fil-qasam vast 
tal-ħidma missjunarja tal-Knisja, kull min hu mgħammed 
hu msejjaħ jgħix bl-aħjar mod l-impenn tiegħu, skond 
il-qagħda personali tiegħu. Tweġiba ġeneruża għal din is-
sejħa universali jistgħu joffruha l-ikkonsagrati, permezz 
ta’ ħajja intensa ta’ talb u ta’ għaqda mal-Mulej u mas-
sagrifiċċju feddej tiegħu.
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l-Vanġelu bix-xhieda ta’ ħajjitna.
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Sr Maria Borda MMM bdiet in-novizjat tagħha fl-Irlanda fl-
1971 fil-kongregazzjoni tal-Medical Missionaries of Mary. 
Wara li ggradwat fil-mediċina fl-Università ta’ Dublin, hija 
kompliet l-istudji tagħha fuq il-kura tat-tfal, tal-ommijiet 
u tal-mard tropiku. Fl-1984 hija bdiet taħdem fil-missjoni 
fl-isptar ta’ Kabanagu u wara f’dak ta’ Makiungu, fit-
Tanzanija. Wara li għamlet perjodu ta’ 4 snin f’Malta fejn 
speċjalizzat fl-ostetrika u l-ginekoloġija, hija kompliet taqdi 
l-missjoni tagħha sal-ġurnata tal-lum fit-Tanzanija.  Jiena 
ltqajt magħha waqt btala f’Malta meta ġiet biex iżżur il-
familjari tagħha.

Ħafna jaħsbu li x-xogħol tal-missjunarju jikkonsisti biss 
fl-evanġelizzazzjoni. Tista’ tispjegalna x-xogħol tiegħek 
bħala missjunarja fl-isptar ta’ Makiungu?

Għalina s-sorijiet tal-Medical Missionaries of Mary, is-sejħa 
li nsegwu lil Ġesù nesprimuha billi naħdmu għall-fejqan 
fir-ruħ u fil-ġisem ta’ dawk li Alla jafdalna f’idejna. Il-biċċa 
l-kbira jkunu pazjenti li jiġu l-isptar, imma aħna mmorru 
wkoll fl-irħula u fl-iskejjel, biex ngħallmu kemm nistgħu 
fuq kif tevita u kif tittratta l-mard, u kif tieħu ħsieb saħħtek. 
Diversi drabi l-isqfijiet u l-patrijiet jitolbuna biex immorru 
fid-djoċesi tagħhom, għax jgħidulna li l-biċċa l-kbira tan-
nies morda jfittxu l-kura l-ewwel imbagħad wara li tieħu 
ħsiebhom, iħossuhom lesti li jisimgħu l-Kelma t’Alla.

Fl-isptar nagħmel xogħol l-aktar mal-ommijiet u nisa oħra, 
kif wkoll mat-tfal fejn niltaqa’ ma’ kull xorta ta’ mard. 
Nagħmel operazzjonijiet, l-aktar dawk ta’ emerġenza. Dan 
barra x-xogħol amministrattiv u preparazzjoni ta’ rapporti 
għall-gvern u aġenziji li jgħinuna. Sisters oħrajn jaħdmu 
bħala nfermiera, jew fil-laboratorju, fl-ispiżerija, fid-
dipartiment tal-X-ray, jew fl-uffiċċju.

Kellek xi esperjenza mhux tas-soltu fil-qadi tax-xogħol 
tiegħek li baqgħet stampata f’moħħok?

Fost l-oħrajn, niftakar koppja li kellhom xewqa kbira li 
titweldilhom tarbija. L-omm kienet inqabbdet tqila ħames 
darbiet, imma kollha tilfithom għax kull tqala spiċċat 
ħesrem wara ħames xhur. Hemm mezz li nsaħħulha 
l-għonq tal-utru, u dan għamilnieh u segwejniha fit-tqala 

FEJQAN TAR-RUĦ 
U TAL-ĠISEM

kollha. Fl-aħħar 
ikkonfirmajna li 
t-tarbija kienet matura 
biżżejjed u tajniha l-għajnuna meħtieġa biex welldet 
l-ewwel tifla tagħha ħajja. Kien hemm ferħ kbir fostna lkoll, 
u meta waslet biex tmur id-dar bit-tarbija f’idejha, ferħanin 
hi u r-raġel tagħha, sellimnilhom b’guard of honour 
magħmul mill-ommijiet l-oħra u l-istaff tal-isptar.

Bis-saħħa tal-ġenerożità tal-Maltin u Għawdxin, 
il-Mission Fund wettqet diversi proġetti fl-isptar ta’ 
Makiungu. X’kienu l-benefiċċji ta’ dawn il-proġetti?

Barra d-donazzjonijiet regolari li l-Mission Fund tibgħatilna 
kull sena saru diversi proġetti. Fl-2010 ilqajna għall-
ewwel darba grupp ta’ voluntiera tal-Mission Fund li ġew 
b’effiċjenza u dedikazzjoni kbira, jgħinuna nibnu blokk 
ġdid għal kollox fl-isptar, biex fih ikunu jistgħu jgħixu 
l-istaff professjonali li huma tant meħtieġa biex nagħtu 
servizz tajjeb. Dawn jinkludu tobba, speċjalisti, infermiera, 
spiżjara, radiographers, nies tekniċi tal-laboratorju, dentisti 
u fiżjoterapisti. Dawn huma nies minn partijiet oħra tat-
Tanzania, għaliex in-nies tal-lokal għad m’ghandhomx 
biżżejjed opportunitajiet li jistudjaw fl-università. Jekk ma 
nipprovdulhomx fejn joqogħdu fl-isptar stess, huma jmorru 
jaħdmu xi mkien ieħor. Parti minn dan il-bini sabiħ u kbir 
inżommuh għall-voluntiera li jiġu jgħinu għal żmien iqsar 
minn barra l-pajjiż, fosthom anke ħafna voluntiera Maltin. 

Il-ħaddiema lokali 
tagħna dejjem qaluli li 

qatt ma raw bħall-Maltin, 
imiddu jdejhom għal kull 

m’hemm bżonn isir.
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foqra. Lil dawn huma ferrħuhom biż-żjarat tagħhom u bl-
oġġetti tal-ikel li tawhom.

X’hinu l-proġett li qed isir din is-sena?

Is-sena l-oħra l-isptar tagħna f’Makiungu għalaq 60 sena 
mill-fondazzjoni tiegħu. Il-bini tal-wards u djar għall-istaff 
kiber ħafna matul dan iż-żmien kollu, imma hemm xi 
bini antik ħafna. Inħass il-bżonn ta’ faċilitajiet oħra fejn 
jistgħu joqogħdu l-istaff professjonali. Għal dan il-għan 
inħasset il-ħtieġa li tinbena staff house oħra. Ġa bdew 
il-preparazzjonijiet u l-voluntiera tal-Mission Fund reġgħu 
ġew għal darb’oħra biex jgħinuna bħal qabel, mhux 
biss finanzjarjament, imma wkoll billi offrew is-snajja u 
l-esperjenza kbira tagħhom, biex ikollna bini ta’ kwalità 
tajba, li jippermetti li jistrieħu fih dawk li qed jagħmlu 
xogħol lejl u nhar mal-pazjenti. 

X’messaġġ tixtieq tagħti lill-benefatturi   
tal-Mission Fund?

Nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-benefatturi kollha 
tal-Mission Fund, għan-nom tieghi stess u għan-nom 
tal-Medical Missionaries of Mary u tal-istaff u l-pazjenti 
tagħna kollha, li issa saru jafu aktar xi jsarrfu l-Maltin. Aħna 
kuljum nitolbu għall-benefatturi, li mingħajr l-għajnuna 
tagħhom ma nkunux nistgħu nkomplu x-xogħol tajjeb mal-
morda, li Alla fdalna f’idejna. Niftakru li Ġesù stess qalilna 
li dak li nagħmlu mal-iċken fost ħutna, nagħmluh   
miegħu stess.

F’dak iz-zmien ukoll, permezz tal-Mission Fund, saru jafu 
bina d-ditta Maltija Tektraco, li jipprovdu mpjanti tal-
ossiġenu għall-isptarijiet. Huma offrew li jipprovdu dan is-
servizz importanti għall-isptar ta’ Makiungu mingħajr ebda 
ħlas. Bagħtu l-esperti tagħhom u flimkien mal-voluntiera 
tal-Mission Fund wettqu dan il-proġett. Din kienet ħolma 
sabiħa li seħħet, u b’hekk għandna sistema ta’ ossiġenu 
għaddejja minn pajpijiet mal-ħajt fil-wards kollha tal-isptar, 
kif ukoll fit-teatru tal-operazzjonijiet u fil-High Dependency 
Unit. Dan ifisser li ma bqajniex niddependu fuq iċ-ċilindri 
tal-ossiġenu, li biex iġġibhom trid tivvjaġġa 12 il-siegħa bil-
karozza jew fuq is-sistema antika li kellna li ta’ spiss kienet 
tkun bil-ħsara.

Għajnuna kbira oħra li ingħatat lill-isptar tagħna kien 
l-impjant li jiġġenera l-biogas mill-iskart. Dan il-proġett 
kien bdieh grupp minn pajjiż ieħor u 
minħabba ċerti raġunijiet ma’ setgħux 
jispiċċawh. Bl-għajnuna tal-Mission 
Fund, dan il-proġett ukoll stajna 
nkompluh, u issa l-biogas jintuża 
biex il-qraba tal-pazjenti jsajjru l-ikel 
b’mod iktar nadif għall-ambjent u fl-
istess ħin huma m’għadhomx iqaċċtu 
friegħi tas-siġar biex jużawhom       
bħala ħatab.

F’dak iż-żmien ukoll, il-membri 
tal-Mission Fund raw kif in-nisa 
fit-tqala kienu jkollhom joqgħodu 
tnejn f’sodda waħda, għaliex kienu 
jiġu minn kull parti tal-pajjiż ifittxu 
l-kura speċjaliżżata li aħna ntuhom. 
Għalhekk is-sena ta’ wara, fl-2011, grupp ieħor tal-Mission 
Fund ġew biex jgħinu fil-bini ta’ estensjoni tas-sezzjoni 
tal-maternità. Huma bagħtu wkoll kontejner mimli 
b’oġġetti utili għall-isptar bħal sodod, saqqijiet u strumenti 
li kellna bżonn għal din is-sezzjoni. Il-ħaddiema lokali 
tagħna dejjem qaluli li qatt ma raw bħall-Maltin, imiddu 
jdejhom għal kull m’hemm bżonn isir u jaħdmu spalla ma’ 
spalla magħhom mingħajr ebda problema minkejja  
d-differenza tal-lingwa.

Jekk inkompli nsemmi kull ma għamlu l-voluntiera Maltin 
għall-pazjenti tagħna u għan-nies foqra tal-madwar ma 
nispiċċa qatt. Huma taw l-għajnuna fil-parroċċa, fl-iskola 
tal-viċin u fl-irħula ta’ ħdejna minn fejn jiġu l-aktar pazjenti Grazzi ĦaFna

Dan il-blokk tal-maternità nbena mill-Mission Fund fl-2011
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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/MOB:  

ESPErJEnza MiSSJUnarJa

Fit-8 ta’ Awwissu 2015 grupp ta’ 26 voluntier tal-Mission Fund, taħt id-direzzjoni spiritwali ta’
Fr Marcellino Micallef OFM, telaq minn Malta għat-Tanzanija biex jgħin fi proġett li ser jitwettaq 

fl-isptar ta’ Makiungu. Il-proġett jikkonsisti f’bini ta’ blokk biex jakkomoda t-tobba u l-paramediċi li 
jmorru jagħtu s-servizz tagħhom f’dan l-isptar li hu mmexxi minn Sr Maria Borda MMM.  

Dan il-proġett seta’ jitwettaq grazzi għall-ġenerożità kbira tagħkom.  Aħna nwegħdukom it-talb tagħna. 
Il-Mulej iħallaskom b’mitt darba aktar.

BUFFET BrEaKFaST 
Nhar il-Ħamis 24 ta’ Settembru 2015
SAN ANTONIO HOTEL, QAWRA

- Ir-rebbieħa tal-premjijiet tal-lotterija   
 grandjuża jiġu mgħarrfa bit-telefon
- Ir-riżultat tal-lotterija jiġi ppubblikat fuq il- 
 website: www.missionfund.org.mt u 
 fuq il-paġna tal-facebook tal-Mission Fund.
-  Ir-riżultat ser jidher ukoll fuq in-newsletter li  
 jmiss li ser toħroġ f’Diċembru.

09.15 - Quddiesa ċċelebrata minn 
Fr Marcellino Micallef OFM

10.30 - Buffet Breakfast

11.30 - 13.30 - Tombola u Tlugħ Tal-Lotterija 
Grandjuża fil-preżenza ta’ rappreżentant mill-
Lottery & Gaming Authority

Prezz: €10.00 

BUFFET BrEaKFaST iEĦOr 
Nhar il-Ħamis 5 ta’ Novembru 2015
SAN ANTONIO HOTEL, QAWRA

QUDDiES GĦaLL-ErWiEĦ 
TaL-BEnEFaTTUri TaGĦna

Kull l-ewwel Ħamis ta’ kull xahar matul is-sena, issir 
quddiesa għall-erwieħ tal-benefatturi tal-Mission Fund u 
tal-qraba tagħhom fil-Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt 
fis-6.15pm. 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.  

09.15  -  Quddiesa speċjali għall-erwieħ tal-benefatturi 
tal-Mission Fund (Ibagħtu l-formola li tidher hawn taħt 
bl-ismijiet tal-erwieħ li tixtiequ tissufragaw)

10.30  -  Buffet Breakfast

11.30 - 13.30 -  Tombola

Prezz: €10.00 
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Biex tirriserva post ċemplu 
21413664 / 21575351 / 99885078

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


