
Jum wara l-ieħor deħlin fil-qalba tas-Sena Mqaddsa 
tal-Ħniena.  Bil-grazzja tiegħu, il-Mulej imexxi l-passi 
tagħna aħna u ngħaddu mill-Bieb Imqaddes u jiġi jiltaqa’ 
magħna biex jibqa’ dejjem magħna, minkejja n-nuqqasijiet 
u l-inkoerenza tagħna.  Ejjew ma negħjew qatt inħossu 
l-bżonn tal-maħfra tiegħu, għax meta aħna dgħajfin hu 
jqawwina bil-preżenza tiegħu. Hu jagħmilna b’saħħitna u 
jippermettilna ngħixu l-fidi tagħna b’ferħ ikbar.

Bħala Nsara għandna r-responsabbiltà li nkunu missjunarji 
tal-Vanġelu. Meta nirċievu aħbar tajba, jew meta ngħixu 
esperjenza sabiħa, hu naturali għalina li nħossu l-bżonn li 
naqsmuha ma’ l-oħrajn ukoll. Inħossu ġo fina li l-ferħ li 
ngħatalna ma nistgħux inżommuh għalina: hemm bżonn 
inxerrduh. Il-ferħ li nkunu ħassejna hu hekk kbir li nħossu li 
rridu naqsmuh mal-oħrajn.

L-istess għandu jiġrilna meta niltaqgħu mal-Mulej. Il-ferħ 
ta’ din il-laqgħa u tal-ħniena tiegħu għandna inxerrduh mal-
oħrajn. Li tiltaqa’ ma’ Ġesù qisek qed tiltaqa’ mal-imħabba 
tiegħu. Din l-imħabba tibdilna u tagħmilna kapaċi ngħaddu 
lill-oħrajn il-qawwa li tagħtina.

INĦENNU BĦALL-MISSIER
B’xi mod nistgħu ngħidu li minn dak in-nhar tal- Magħmudija 
ġie mogħti lil kull wieħed u waħda minna isem ġdid miżjud 
ma’ dak li diġà jkunu tawna ommna u missierna. U dan 
l-isem hu “Kristofru”: ilkoll aħna “Kristofri”.  Xi jfisser dan?  
“Wassàla ta’ Kristu”.  Dan hu l-isem ta’ l-imġiba tagħna, 
imġiba ta’ min iwassal u jxerred il-
ferħ ta’ Kristu, il-ħniena ta’ Kristu.  
Kull Nisrani hu “Kristofru”, 
jiġifieri jġorr lil Kristu!

Il-ħniena li nirċievu mill-
Missier ma tingħatalniex bħala 
faraġ privat, imma tagħmilna 
għodda biex anki oħrajn jistgħu 
jirċievu dan l-istess don. Hemm 
ċirkularità stupenda bejn il-ħniena 
u l-missjoni.  Jekk ngħixu bil-
ħniena, dan jagħmilna missjunarji 
tal-ħniena, u jekk aħna missjunarji, nistgħu nikbru dejjem 
iżjed fil-ħniena ta’ Alla.  Mela, ejjew nieħdu bis-serjetà l-fatt 
li aħna Nsara, u nħabirku biex ngħixu bil-fidi, għax hekk 
biss il-Vanġelu jista’ jmiss il-qalb tal-persuni u jiftaħha biex 
tilqa’ l-grazzja tal-imħabba u tal-ħniena kbira ta’ Alla li tilqa’               
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(Silta mill-udjenza 
tal-Papa Franġisku)

Kull Nisrani hu 
“Kristofru”, jiġifieri jġorr 

lil Kristu!

John Sammut



Is-sitwazzjoni fit-territorju Palestinjan okkupat hija 
nstabbli ħafna, l-iżjed wara l-vjolenza li kien hemm 
riċentement fil-West Bank, f’Ġerusalemm u f’Gaża. 
Numru kbir ta’ Palestinjani u Iżraeliti ġew maqtula 
u ħafna ndarbu. Il-konsegwenzi ta’ dan l-imblokk u 
l-effett tiegħu fuq il-ħajja ta’ kuljum – fosthom iż-żieda 
fin-nuqqas ta’ xogħol u l-qtugħ tal-provvista tal-
elettriku u tal-ilma – qegħdin iżidu t-tensjoni fil-pajjiż.

Minkejja dan kollu, aħna fiċ-Ċentru Familja 
Franġiskana qiegħdin nagħmlu ħilitna biex inżommu 
ħaj l-ispirtu ta’ tama u solidarjetà bejnietna. Dawn 
jagħtuna l-enerġija spiritwali biex inkomplu l-missjoni 
tagħna bl-akbar entużjażmu. Fil-fatt, aħna nagħmlu 
ħilitna kollha sabiex nattwaw l-attivitajiet li nkunu 
ppjanajna għal matul is-sena.

Din l-instabilità politika tal-pajjiż hija l-akbar kawża 
taż-żieda fil-qagħad. Ħafna żgħażagħ jippruvaw minn 
kollox biex isibu x-xogħol imma ma jirnexxielhomx. 
Din kienet ir-raġuni illi bdejna inizjattiva fejn noffru 
xogħol lil persuni billi jagħmlu xogħol ta’ tisbiħ fi djar 
ta’ familji foqra. Il-ħaddiema li jaħdmu f’dan il-proġett 
jitħallsu minn benefatturi. Dan il-proġett qed joffrilna 
sfidi kbar.  Fil-fatt, din is-sena rnexxielna ngħinu 13-il 
familja.  B’hekk inkunu qiegħdin nipprovdu x-xogħol 
u fl-istess ħin nagħtu ċertu dinjità lill-missirijiet 
żgħażagħ li jkunu qed jagħmlu kull ma jistgħu biex 
irabbu l-familji tagħhom f’ambjent iżjed diċenti. Dan 
qed jgħin ukoll biex ninkoraġġixxu l-familji biex 
jibqgħu fil-pajjiż u ma jkollhomx għalfejn jemigraw. 

MISSJONI F’BETLEĦEM

Dan ma jfissirx li xi drabi, b’għafsa kbira ta’ qalb, niġu 
f’sitwazzjoni li ma nkunux nistgħu ngħinu lil numru 
ta’ missirijiet li jiġu jitolbuna x-xogħol. Għal ħafna dan 
ifisser li qed isibuha diffiċli ħafna biex irabbu l-familja 
tagħhom u biex ilaħħqu mal-ispejjeż.  Din is-sitwazzjoni 
tinħoloq speċjalment meta jkollhom xi kontijiet x’iħallsu 
għal xi servizz tas-saħħa urġenti. 

F’Betleħem, il-gvern ma joffrix servizzi tas-saħħa 
mingħajr ħlas. Riżultat ta’ hekk, ħafna persuna jiġu 
jħabbtulna l-bieb tagħna biex jitolbuna l-assistenza 
medika li huma ma jkollhomx mezzi biex iħallsu

Din qiegħda tiġri spiss ħafna u kontra qalbna ħafna 
drabi niġu daharna mall-ħajt peress li l-mezzi tagħna        
huma limitati.

Iċ-Ċentru Familja Franġiskana huwa kommess wkoll li 
jagħti servizz ta’ pariri lil dawk kollha li għaddejjin minn 
problemi familjari serji. Dan is-servizz qiegħed dejjem 
jiġi mfittex kuljum dejjem iżjed. 

Dan iċ-ċentru joffri wkoll korsijiet ta’ tħejjija lil koppji 
żgħażagħ li qiegħdin jippreparaw ruħhom għaż-
żwieġ. Dawn il-koppji jipparteċipaw b’entużjażmu 
kbir u jagħtu l-kontribuzzjonijiet tagħhom permezz ta’ 
diskussjonijiet ħajja. Dawn il-korsijiet isiru darbtejn fis-
sena, b’kull kors jikkonsisti fi 11-il sezzjoni.

Aħna norganizzaw ukoll laqgħat regolari għan-nisa fejn 
jiġu ttratati diversi suġġetti ta’ nteress. Kull tant żmien 
immorru nżuru djar tal-anzjani u norganizzawlhom 
attivitajiet biex nippruvaw ngħollulhom il-moral u 
nferrħuhom.  Dawn l-anzjani jkunu qiegħdin jistennew 
b’ħerqa kbira dawn iż-żjarat li jservu biex nagħmlulhom 
il-ħajja tagħhom naqra differenti minn tas-soltu.
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Ħafna żgħażagħ jippruvaw 
minn kollox biex isibu x-xogħol 

imma ma jirnexxielhomx.



Proġett ieħor li qiegħed ikun ta’ suċċess kbir jikkonsisti 
filli xi benefattur iħallas il-miżata tal-iskola ta’ xi 
student fqir.  Din is-sena rnexxielna niġbru fondi biex 
inħallsu l-miżati ta’ 110 student li jattendu l-iskejjel 
reliġjużi f’livelli primarji u sekondarji. B’hekk dawn 
it-tfal qed ikollhom l-opportunità li jirċievu edukazzjoni 
reliġjuża. Barra minn hekk, qed ngħinu seba’ studenti li 
qiegħdin isegwu korsijiet fl-università. Dawn ir-riżultati 
qed jagħtuna ħafna kuraġġ biex inkomplu naħdmu 
fuq dan il-proġett grazzi għall-ġenerożità kbira tal-
benefatturi tagħna li sena wara sena jkomplu jagħtu 
il-kontribuzzjonijiet tagħhom b’risq dan il-proġett.  Li 
kieku ma kienx hekk, l-anqas biss kien jgħaddilna minn 
moħħna li nidħlu għal dan l-impenn.

Aħna ninsabu grati ħafna lejn il-benefatturi tagħna u 
b’mod speċjali 
lejn il-Mission 
Fund li b’mod 
regolari jibgħatulna 
donazzjoni ta’ 
€2,000 kull sena. Mingħajr din l-għajnuna aħna ma 
nkunux nistgħu nwettqu l-missjoni tagħna lejn kull min 
jirrikorri għall-għajnuna.  Għalhekk inħeġġukom biex 
tkomplu turu l-ġenerożità tagħkom lejn min hu fil-bżonn. 
Żgur li l-Mulej Ħanin iroddilkom għal mitt darba għal 
kull ma tagħmlu. 

Sr Maria Grech FMM 

Betleħem, Israel
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Dawn l-anzjani jkunu 
qiegħdin jistennew b’ħerqa 

kbira dawn iż-żjarat

Nixtieq nirringrazzja lil Mission Fund għall-offerta li 
rċevejt biex ngħin lill-foqra tal-parroċċa tagħna intitulata: 
Paroquia Cristo Sacerdote, li tinsab fi-belt metropolitana 
ta’ Apucarana, in-naħa ta’ fuq tal-Paranà, il-Brażil, li fiha 
jiena naħdem bħala viċi-Kappillan.

Parti minn din l-offerta marret għand il-Moviment 
tal-Vinċentini li għandu lista tal-familji l-aktar fqar li 
għandna jew jinsabu fil-parroċċa tagħna.  Parti oħra 
marret fl-istituzzjoni msejjħa Casa de Misericordia, li hi 
post speċjali mmexxija minn lajċi.  Dawn jieħdu ħsieb, 
jorganizzaw u jmantnu madwar 100 persuna vvizzjati 
fid-droga u fl-alkoħoliżmu. Ħafna drabi dawn ġew 
imkeċċija mid-dar minħabba dawn il-problemi. Bosta 
minnhom ħallew ukoll il-mara u t-tfal warajhom, u 
jinsabu mnikkta ħafna. Hemm rġiel ta’ kull età, xi wħud 
minnhom żgħażagħ, oħrajn adulti u oħrajn anzjani u 
morda.  Din l-istituzzjoni hi ta’ benefiċċju kbir għas-
soċjetà li tiddependi ħafna mill-karità tan-nies. Imma 
niżżu ħajr lil Alla dejjem irnexxielha żżomm fuq saqajha 
u timxi ‘l quddiem. Huma stess tgħallmu u saru jafu 
jagħmlu ħafna affarijiet, bħal jaħmu l-ħobż, inaddfu 
l-post, jieħdu ħsieb xi annimali li jrabbu u jippreparaw 
xi ftit kafè. Inqaddsulhom darba fil-ġimgħa fil-kappella 
ddedikata lil San Franġisk. Għandhom ukoll ħinijiet ta’ 
talb, kif ukoll ta’ edukazzjoni u rikreazzjoni.

Inħeġġukom biex tkomplu tgħinu lill-Mission Fund 
biex tibqa’ tingħata l-għajnuna neċessarja lill-missjunarji 
Maltin u Għawdxin.

 Fr Lucas Azzopardi

Apucarana, Brażil

GĦAJNUNA 
LILL-PERSUNI 
VULNERABBLI

Dawn jieħdu ħsieb, 
jorganizzaw u jmantnu 
madwar 100 persuna 
vvizzjati fid-droga u fl-

alkoħoliżmu.



Tea Tombola
Il-Ħadd 13 ta’ Marzu

fit-3.30 p.m.
fis-Sala Parrokkjali

ta’ Pembroke
Prezz: €5.00

jew €7.00 (inkluż it-transport)
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ATTIVITAJIET

Ċemplu l-uffiċċju: 2141 3664
jew Ms Speranza Xuereb
2141 0860 - 7941 0860

Il-Ħadd 20 ta’ Marzu
fin-12.30 p.m.
fis-Magazino
Valletta Waterfront
Prezz: €15.00

Ċemplu l-uffiċċju: 2141 3664
jew Mr Charles Decelis
2157 5351 - 9988 5078

PellegrinaĠĠ 
gĦall-polonja

18-22 Ġunju 2016

Inzuru Weilicka, Lagiewniki, Wadowice, 
Auschwitz - Birkenhau, Czestochowa, 

Zakopane, Krzeptowki, Gubalowka u Krakow

Jinkludi:
• Akkomodazzjoni B&B
• Insurance
• Tips u trasport
• Servizz ta’ Animatur 

Spiritwali

B
uf

fet
 L

un
ch Menu

Għaġin
Selezzjoni ta’ laħam

Diżerta
Tazza nbid jew soft drink

Kafè

Prezz €775

Ċemplu l-uffiċċju 
2141 3664
jew Mr John Sammut
2744 5221 - 7944 5221


