
Fil-messaġġ tal-Qdusija Tiegħu għall-Jum Dinji Missjunarju, 
il-Papa Franġisku ħeġġiġna biex kull wieħed u waħda 
minnha noħorġu, bħala dixxipli missjunarji, u nqiegħdu 
t-talenti tagħna, l-għerf u l-esperjenza tagħna għas-servizz 
tal-oħrajn, biex inwasslu l-messaġġ tal-ħlewwa u tal-
kompassjoni ta’ Alla lill-familji kollha. Waqt li rrefera għall-
Bolla Misericordiae Vultus, huwa tenna li l-Knisja għandha 
l-missjoni li xxandar il-ħniena ta’ Alla u tħabbarha f’kull 
rokna tad-dinja, sa ma tasal għand kull mara, raġel, anzjan, 
anzjana, żagħżugħ u żagħżugħa, tifel u tifla. 

Il-ħniena tnissel ferħ kbir fil-qalb tal-Missier meta hu 
jiltaqa’ ma’ kull ħlejqa umana. Hu jdur bi mħabba kbira 
mqar fuq dawk li huma l-iżjed dgħajfa, għax il-kobor u 
l-qawwa tiegħu jidhru sewwasew fil-ħila tiegħu li jsir ħaġa 
waħda maċ-ċkejknin, mal-imwarrbin u mal-maħqurin. 
Hu Alla twajjeb, attent, fidil u joqrob lejn kull min hu fil-
bżonn. Hu jidħol bi ħlewwa fir-realtà umana l-istess kif 
jagħmlu missier u omm fil-ħajja ta’ wliedhom. Fil-Bibbja 
l-kelma ħniena hija mxebbħa ma’ ġuf tal-omm: jiġifieri lejn 
l-imħabba ta’ omm għal uliedha, dawk l-ulied li hi dejjem 
tibqa’ tħobb, f’kull ċirkustanza. Dan hu aspett essenzjali 
anki fl-imħabba li Alla għandu lejn uliedu kollha. Huwa 
jitqanqal u jitħeġġeġ quddiem id-dgħufijiet u l-infedeltajiet 
tagħna. Madankollu Hu ħanin ma’ kulħadd, imħabbtu hi 
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għall-ġnus kollha, u l-ħlewwa u t-tjieba tiegħu jinfirxu fuq il-
ħlejjaq kollha.

Il-ħniena ssib l-ogħla u l-aqwa wirja tagħha fil-Verb li sar 
bniedem. Hu juri l-wiċċ tal-Missier għani fil-ħniena, u jfissirha 
permezz ta’ parabboli. Jekk nilqgħu u nimxu wara Ġesù fil-
Vanġelu u s-Sagramenti, bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu aħna 
nistgħu nsiru ħanina bħal Missierna tas-Sema, nitgħallmu 
nħobbu bħalu u nagħmlu minn ħajjitna don bħala sinjal tat-
tjieba tiegħu.

Kull poplu għandu d-dritt li jirċievi l-messaġġ tas-salvazzjoni. 
Dan hu wisq aktar meħtieġ jekk inqisu kemm hawn inġustizzji, 
gwerer u kriżijiet umanitarji. Il-missjunarji jafu li l-Vanġelu 
tal-maħfra u tal-ħniena jġib il-ferħ u r-rikonċiljazzjoni, il-
ġustizzja u l-paċi. Il-mandat tal-Vanġelu: “Morru, mela, 
agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem 
tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom 
iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien” (Mt 28:19-20) għad 
m’għaddiex żmienu, anzi jimpenjana lkoll, fl-isfidi ta’ 
żmienna, biex inħossuna msejħa għal “ħruġ” missjunarju 
ġdid, kif aħna msejjħin nagħmlu fl-eżortazzjoni appostolika 
evangelii gaudium: “Kull Nisrani u kull komunità trid 
tiddixxerni dwar liema hi l-mixja li l-Mulej qed jitlob, imma 
kollha aħna msejħin biex nilqgħu din is-sejħa: noħorġu mill-
kumditajiet tagħna u jkollna l-kuraġġ li nilħqu l-periferiji 
kollha li għandhom bżonn id-dawl tal-Vanġelu”.MISSION FUND: 
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Silta mid-diskors
tal-Papa Franġisku



Minn dejjem kienet ix-xewqa tiegħi li nagħmel 
esperjenza missjunarja, iktar w’iktar billi spiss inkun 
f’kuntatt mal-missjunarji li jiġu jżuruna fl-uffiċċju tal-
Mission Fund.

Sfortunatament din ix-xewqa tiegħi ma kienitx faċli 
li nwettaqha minħabba raġuni ta’ saħħa għaliex ma 
xtaqtx li minflok ta’ għajnuna stajt nkun ta’ xkiel għall-
grupp li ta’ kull sena jagħmel esperjenza fuq xi proġett. 
Għalhekk kont irrassenjata li nagħmel dak li nista’ 
minn hawnhekk.

Kien is-sena l-oħra meta waslet stedina lill-Mission 
Fund mingħand il-komunità Dumnikana ta’ Durres, 
fl-Albanija, biex nattendu għall-ftuħ uffiċċjali ta’ 
ċentru soċjali fil-parroċċa ta’ lagja Mirdita. Mill-
ewwel urejt ix-xewqa li nattendi għaliex ħsibt li jekk 
ikollu jinqalali xi ħaġa ma nkunx il-bogħod u nista’ 
nirritorna Malta malajr.

Wara li ddiskutejt ma’ xi missjunarji mill-Albanija 
irrealizzajt li jkun aħjar li mmur għal żmien l-Għid 
għaliex ikun hemm iżjed bżonnijiet fejn nista’ ngħin. 
Irnexxieli nsib żewġ minn nies oħra (Doris u Alfred) li 
ġew miegħi għalkemm kont deċiża li anke waħdi kont 
lesta li mmur. Kont entużjasta ħafna u lesta li nagħmel 
dak li hemm bżonn u li niflaħ għalih. 

Konna ospitati fil-Kunvent tal-Patrijiet Dumnikani 
ta’ Durres fejn joqgħodu tlett patrijiet Maltin u qrib 
tal-parroċċa ta’ Durres. Sibnihom imħabbtin ħafna bil-
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preparamenti għall-festi tal-Għid u bil-kemm kellhom 
ċans jieħdu nifs mix-xogħol. Huma jservu f’sitt paroċċi 
oħra fl-istess inħawi.

Minn kmieni ħriġna ma’ patri li kellu jqaddes lis-
sorijiet ta’ Mother Theresa li kienu fil-qrib. Wara tlaqna 
ma’ Fr Geoffrey biex immorru fiċ-ċentru ta’ lagja 
Mirdita biex niltaqgħu mat-tfal. Fit-triq irrealizzajt il-
faqar li għandhom: biż-żibel mitfugħ fil-kanali tal-ilma 
mat-triq. It-triq li twassal għaċ-ċentru kienet kollha 
ħofor kbar. Rajna wkoll ftit baqar jirgħu fl-għelieqi 
vojta u xi żagħżugħ mitfugħ kokka biex jieħdu 
ħsiebhom.

Hekk kif lemħu lill-patri ġej bdew ħierġin tfal u 
żgħażagħ minn kullimkien. Kulħadd jifraħ bih u bina. 
Xi ħlew kollha bdew jgħidulna ‘merħba’ għaliex 
ftit qabel kienet marret tarahom l-e.T. il-President 
ta’ Malta u tgħallmuha. Kont impressjonata kemm 
iħobbuh lil Fr. Geoffrey, speċjalment iż-żgħażagħ li 
jqisuh bħala l-ikbar ħabib. 

Iċ-ċentru huwa kollu frott ta’ għajnuna li waslet minn 
Malta. Wow!!! Mhux ta’ b’xejn iħobbu lil Maltin. 
Iċ-ċentru huwa armat b’għamara li waslet minn Malta. 
Għat-tfal hemm il-playroom fejn kienu jiġġennu 
biex jidħlu. Ippruvajna ngħallmuhom xi kliem bl-
ingliż bħalma huma l-kuluri, in-numri u oħrajn. Dan 
għamilnih bl-użu tal-ġugarelli li ġew minn Malta għax 
kien eħfef biex jitgħallmu. Din il-playroom dalwaqt 
tinfetaħ bħala kindergarten. Nisperaw li jsibu minn 
jgħallimhom. Għandhom ħafna kotba tal-Ladybird 
bl-ingliż. Fiċ-ċentru hemm klinika żgħira, klassijiet 
tad-duttrina u oħrajn fejn isiru laqgħat fuq parenting 
skills u suġġetti oħra importanti għall-iżvilupp tal-ħiliet 
li huma nieqsa ħafna. Għandhom grawnd fejn jilgħabu 
l-futbol u bitħa Kbira fejn jilgħabu logħob ieħor. Iċ-
ċentru huwa mgħammar ukoll b’sistema ta’ reverse 
osmosis u b’ġeneratur tal-elettriku. 
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Hekk kif lemħu lill-patri ġej 
bdew ħierġin tfal u ġuvintur 
minn kullimkien.
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Speranza Xuereb



Ma rridtx inħalli barra l-knisja li qiegħda maċ-
ċentru. Impressjonawni l-ammont ta’ tfal u żgħażagħ 
li jattendu u kemm jipparteċipaw. Apparti li ġejt 
infurmata li jsiru ħafna konverżjonijiet minn 
Musulmani li jsiru Kattoliċi. Il-Musulmani f’dawn 
l-inħawi huma moderati ħafna tant li ltqajt ma’ omm 
Musulmana li għandha r-raġel u t-tfal Kattoliċi li 
anke hi tattendi għall-quddies u tipparteċipa iżda ma 
titqarbinx. 

Għall-Ħadd il-Palm kien mistieden in-Nunzju fil-
parroċċa. Kelli ċ-ċans nitkellem miegħu fit-tul u fost 
ħafna affarijiet sbieħ li qalli l-iktar li laqtitni kien meta 
qalli li huma jimpressjonaw ruħhom bil-progress li jsir 
f’kull fejn hemm il-missjunarji Maltin. Xi ġmiel ta’ 
kumpliment lill-missjunarji Maltin u lill-Maltin kollha 
li jappoġġawhom!!! 

Aħna l-funzjonijiet kollha konna nirrepetuhom xi tliet 
darbiet għaliex konna nakkumpanjaw lill-patrijiet fil-
parroċċi ż-żgħar. Ħaġa li mpressjonatni kienet Porto 
Romano li qiegħda ħdejn miżbla fejn morna ma’ Patri 
Bernard. Il-kanali tal-ilma kienu kważi solidi bil-ħmieġ 
u b’annimali mejta li kienu fihom.  

Ma temminx li jistgħu jgħixu n-nies hemm! Imma 
ħaġa tal-iskantament xorta jirnexxielhom jiġu l-knisja 
nodfa għaliex l-ilma m’hiex problema għalihom. 
Kulħadd jipparteċipa u jkanta. F’Porto Romano iltqajt 

3

Il-MISSJUNARJU: Settembru 2016 – Novembru 2016

F’Porto Romano iltqajt ma’ żewġ 
tfajliet li qaluli li huma rnexxielhom 
jistudjaw bl-għajnuna li ingħatat mill-
Mission Fund

X’ferħ kont taqralhom 
f’għajnejhom!!! Ħsibt 
li wieħed minnhom kien 
ser iħossu ħażin daqs 
kemm kien eċitat. 

ma’ żewġ tfajliet li qaluli li huma rnexxielhom 
jistudjaw bl-għajnuna li ingħatat mill-Mission Fund 
lil Fr. Ivan li issa qiegħed lura Malta.

X’serjetà ta’ funzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li saret fil-
parroċċa l-kbira ta’ Durres li jieħu ħsieb Fr. Bernard 
bil-għajnuna ta’ Fr. Geoffrey u Fr. Costantin. 
Kemm ħadt gost nara tant żgħażagħ li ħadu ħsieb 
jippreparaw u jipparteċipaw. Xi ġmiel ta’ kant u 
daqq tal-kitarri. U xi ngħidu għat-talb mas-Sepulkru 
u t-tiżjin tal-fjuri madwaru!

Il-qofol tal-funzjonijiet intlaħaq fl-Għid il-
Kbir. Mal-lejl tgħammdu tnax-il persuna bejn 
adulti, żgħażagħ u tfal. X’ferħ kont taralhom 
f’għajnejhom!!! Ħsibt li wieħed minnhom kien 
ser iħossu ħażin daqs kemm kien eċitat. Qaluli 
li kien ilu tliet snin jipprepara l-katekeżi. Saru 
magħmudijiet oħra f’parroċċi oħra.

Drawwa Albaniża li għandhom għall-Għid hi 
li jġibu magħhom dak li jkunu ser isajjru għall-
ikla tal-Għid fil-familja biex jitbierek, eżempju: 
ħobż, ġobon, basal, tadam u mbagħad iħallu żewġ 
bajdiet (uħud minnhom mżejna sabiħ ħafna, nkella 
miżbugħin ħomor) lill-patrijiet flimkien ma’ xi 
offerti monetarji. Dak il-bajd imbagħad tqassam 
waqt il-visti li għamilna fl-istituti tat-tfal u fil-ħabs 
skont din id-drawwa.

Jekk nibqa’ nirrakkonta ma nispiċċa qatt. Għall-
grazzja t’Alla rnexxieli nagħmel din l-esperjenza 
li nkoraġġitni tant li bi ħsiebni nirrepetiha. la 
għamiltha jien jista’ jagħmilha kulħadd. Jekk tħoss 
is-sejħa taqtax qalbek.
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TAĦLIX FLUSEK FIS-SOUVENIERS

Inti se tiżżewweġ? Għandek xi tfal jew neputijiet li se jagħmlu l-preċett jew il-griżma? 
Ħa tagħlaq sninek jew għandek xi anniversarju?

Flok tixtri souveniers, li ħafna drabi jispiċċaw ġo xi kexxun, agħti donazzjoni lill-Mission Fund 
u b’hekk tkun qed tgħin lil mijiet ta’ missjunarji mxerrda mad-dinja kollha biex ixandru l-Kelma t’Alla.

Il-Mission Fund għandha għażla ta’ kartolini bil-kliem ‘Grazzi’
kif ukoll bookmarks li jistgħu jingħataw lill-mistednin flok is-souveniers.

Tistgħu iżżidu l-ferħ tagħkom f ’din l-okkażjoni sabiħa billi toffru tama lill-persuni fil-bżonn.

Buffet Breakfast
Il-ĦAMIS 3 TA’ NOVeMBRU 2016
SAN ANTONIO HOTel, QAWRA

 09.15 – Quddiesa speċjali għall-erwieħ tal- 
        benefatturi tal-Mission Fund

 (Ibagħtu l-formola li tidher hawn taħt bl-
  ismijiet tal-erwieħ li tixtiequ tissuffragaw)

 10.30 – Buffet Breakfast
 11.30 – 13.30 Tombola

Prezz: € 12.00 - Trasport jiġi provdut għal min jeħtieġ 
bi € 3.00 addizzjonali

Biex tirriserva post ċemplu l-uffiċċju (21413664) 
jew Charles Decelis (21575351 / 99885078)

ATTIVITAJIeT

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. 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. 

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: ________________________

aqta hawn
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