
Sfortunatament il-lum qed ngħixu f’dinja mimlija bi 
gwerer, konflitti u terroriżmu kull fejn tisma’. Kull min 
isegwi l-aħbarijiet, kemm lokali kif ukoll internazzjonali, 
każ rari nisimgħu b’aħbar pożittiva. Fi sfond ta’ dan, il-Papa 
Franġisku għamel żjara f’Assisi f’Settembru li għadda fejn, 
flimkien ma’ mexxejja ta’ reliġjonijiet differenti, talbu għall-
paċi fid-dinja kif ukoll għall-vittmi tal-gwerer. Waqt din 
iż-żjara il-Papa tenna li “ma nistgħux nibqgħu indifferenti 
f’din id-dinja tal-lum li għandha għatx miklub għall-
paċi. F’ħafna pajjiżi hemm min qed ibati l-gwerra, spiss 
minsija, imma dejjem kawża ta’ tbatija u faqar.” Il-Papa 
kompla biex qal li ma rridux ninsew “kemm hawn familji, 
li ħajjithom inqalbet ta’ taħt fuq; tfal, li f’ħajjithom ma 
rawx ħlief vjolenza; anzjani, imġiegħla jħallu artijiethom; 
dawn kollha għandhom għatx kbir għall-paċi. Ma rridux li 
dawn it-traġedji jintesew. Irridu li flimkien nagħtu leħen lil 
dawk li qed ibatu, lil dawk li huma bla vuċi u li mhu qed 
jismagħhom ħadd.”

Dalwaqt ser niċċelebraw il-festa tat-twelid ta’ Sidna Ġesù 
Kristu li ġie fostna biex iġib il-paċi lill-bnedmin ta’ rieda 
tajba. Din il-paċi aħna rridu ngħixuha permezz tal-imħabba 
lejn il-proxxmu tagħna kollu.  Dan nistgħu nagħmluh 
billi ngħidu kelma ta’ ġid lil xi ħadd li għaddej minn xi 

mument diffiċli fil-ħajja tiegħu.  Minn naħa l-oħra għandna 
nikkontrollaw ilsienna li ma ngħidux xi kelma li tista’ tagħmel 
ħsara jew li tista’ ġġib jew tkabbar il-firda. L-imħabba 
hija ċ-ċavetta tal-paċi. Xhieda ta’ dan hija Santa Tereża ta’ 
Kalkutta, jew kif inhi magħrufa aħjar bħala Madre Tereża. 
Hija kienet tara wiċċ Kristu f’kull persuna li magħha kienet 
tagħmel xi opra ta’ karità.

Il-paċi tista’ tinkiseb ukoll permezz tal-maħfra. Il-lum 
spiss nisimgħu b’diżgwid bejn familji minħabba raġunijiet 
differenti, fosthom wirt, differenzi politiċi jew  reliġjon. Ma 
ninsewx li Ġesù tana kmandament ġdid dak li nħobbu lill-
proxxmu tagħna kollu saħansitra lill-għedewwa tagħna. Dan 
nistgħu nagħmluh bis-saħħa tal-Ispirtu s-Santu billi l-ewwel 
ħaġa naħfru lil kull min jagħmlilna d-deni.

San Franġisk iħeġġiġna biex inkunu strument tal-paċi.  Aħna 
nistgħu nkunu xhieda ta’ paċi fl-ambjent kollu li ngħixu fih. 
L-ewwel u qabel kollox fil-familji tagħna, fuq il-post tax-
xogħol, fl-organizzazzjonijiet li nissieħbu fihom u f’kull 
ċirkostanza li niltaqgħu magħha matul il-jum. Ġesù stess 
qalilna “henjin dawk li jġibu l-paċi” (Mt 5:9).

Ejjew mela nitolbu flimkien biex inkunu bennejja tal-paċi kif 
jixtieq Alla. Dik il-paċi li hawn tant bnedmin li huma għatxana 
għaliha. F’isem il-kumitat kollu nixtieq il-Milied it-tajjeb lil 
kulħadd mimli b’hena, risq u paċi. 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 
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Il-paċi tista’ tinkiseb 
ukoll permezz tal-maħfra. 

John Sammut

GĦATX GĦALL-PAĊI



   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: 

KODIĊI POSTALI:      TEL/MOB:  

Kif ħassejt is-sejħa tal-Mulej biex tmur taħdem 
fil-missjoni?

Il-missjoni tiegħi bdiet meta waslu Malta żewġ vapuri 
mill-Albanija. Kienu mimlija daqs bajda bl-Albaniżi 
li ħarbu minn pajjiżhom biex isibu futur aħjar mill-
miżerja li kienu fiha. Ġewwa Malta inħolloq l-SOS 
Albania u inġabru ħafna ħwejjeġ u affarijiet tal-
ikel mill-parti kbira tal-Maltin. Din l-aħbar kienet 
qanqlitli interess kbir ġewwa fija. Dak iż-żmien kont 
naħdem il-Maltacom bħala supervisor. Kelli kollox 
kull ma xtaqt għall-grazzja t’Alla: flus, karozza, fejn 
noqgħod, ma kien jonqosni xejn. Però ġo qalbi kont 
inħoss ċertu vojt....... Xtaqt nimlieh bl-imħabba għall-
proxxmu tiegħi. Mort ngħin fl-ippakkjar tal-ħwejjeġ 
u tal-affarijiet tal-ikel għal dawn in-nies. Hemmhekk 
nibtet ix-xewqa tiegħi li mmur l-Albanija ngħinhom 
ġo pajjiżhom. Kienu rrakomandawli biex inkellem 
lis-sorijiet ta’ Mother Theresa. F’dak iż-żmien ma 
kontx naf bihom u wara li ħejjewni, tlabt lil Maltacom 
biex jagħtuni leave mingħajr ħlas biex immur nagħmel 
l-ewwel esperjenza tiegħi. Kienet missjoni li xegħlitli 
qalbi b’ferħ kbir. Hemmhekk kont naħdem fid-dar 
tas-sorijiet ma’ tfal bi bżonnijiet speċjali. Konna 
mmorru nżuru villaġġi foqra u niltaqgħu ma’ nies 
foqra, fil-veru sens tal-kelma foqra għax ma kellhom 

assolutament xejn. Tant li wara din l-esperjenza erġajt 
mort l-Albania nagħmel missjoni oħra. Mort ukoll 
il-Messiku u Spanja dejjem għand is-sorijiet fejn ħdimt 
ma’ nies morda bl-AIDS u mard ieħor. Minn naħa 
tal-Maltacom naħseb kont dejjaqthom nitlob sena wara 
sena leave mingħajr ħlas. Fl-aħħar kien wasal iż-żmien 
li nieħu deċiżjoni. Deċiżjoni ftit iebsa, li nitlaq minn 
pajjiżi, mill-familja tiegħi u mid-drawwiet li trabbejt 
fihom. Irreżenjajt mix-xogħol, biegħt il-karrozza tiegħi 
u ddeċidejt li mmur missjunarju ġewwa l-Perù mal-
Voluntarji Lajċi Missjunarji. Ommi għall-ewwel ma 
qablitx miegħi u qaltli li ma kienitx ser ittini l-barka 
tagħha għaliex kont ser nitbiegħed wisq mill-familja. 
Wara xi tlett ijiem għajtitli u qaltli jekk dan il-pass 
jagħmlek ferħan, jien ukoll inkun ferħana u għanqitni 
b’tgħannieqa kbira u ħassejtni aktar konvint mid-
deċiżjoni tiegħi. U irħejtilha għal Perù, eżattament 
ġewwa Lima.

X’hinu x-xogħol tiegħek ġewwa l-Perù?

Jien naħdem mas-sorijiet ta’ Mother Theresa għaliex 
inħoss li l-komunità tagħhom dejjem jogħżżu ħafna 
l-vot tal-faqar. Hawnhekk ukoll għandna 50 tifel u tifla 
bi bżonnijiet speċjali kif ukoll 100 anzjan li lkoll huma 
abbandunati mill-familji tagħhom. Fil-biċċa l-kbira 
jitilquhom wara l-bieb tas-sorijiet u s-sorijiet ituhom 
kenn fid-dar tagħhom. Ix-xogħol hu immens, għadna 
soup kitchen għal xi tlett mitt familja li jiġu kuljum 
biex jieħdu ftit ross u soppa għall-familji tagħhom. Issa 
ili 18-il sena ngħin bħala missjunarju ġewwa Lima, 
l-Peru. Il-providenza t’Alla biss għenitni ngħix dan iż-
żmien kollhu – l’anqas irrid nemmen lili nnifsi. 
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Is-sur Hector Pickard huwa missjunarju żagħżugħ lajk 
u ilu jaħdem fil-Perù għal dawn l-aħħar 18-il sena. Jien 

ltqajt miegħu riċentement meta ġie għal btala f’Malta biex 
iżur il-familjari tiegħu u staqsejtu dwar il-missjoni tiegħu.
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Nirringrazzja lil Mission Fund għall-offerta li rċevejt biex 
ngħin lill-foqra tal-parroċċa tagħna ntitulata “Paroquia 
Cristo Sacerdote”, li tinsab fil-belt metropolitana ta’ 
Apucarana, in-naħa ta’ fuq tal-Paranà, fil-Brażil u li fiha 
jiena naħdem bħala viċi-Kappillan.

Parti minn din l-offerta marret għand il-Moviment tal-
Vicentini li għandu lista ta’ familji l-aktar foqra li jinsabu 
fil-parroċċa tagħna.  Parti oħra marret b’risq l-istituzzjoni 
msejjħa “Casa de Misericordia” li hija organizzazzjoni 
mmexxija mil-lajċi. Dawn jieħdu ħsieb jorganizzaw u 
jmantnu madwar mitt persuna bi problema tad-droga u 
alkoħol. Ħafna drabi dawn jiġu mkeċċija mid-djar tagħhom 
minħabba dawn il-problemi. Bosta minnhom ħallew il-
mara u t-tfal warajhom u jinsabu  mnikkta ħafna.

Hemm irġiel ta’ kull età, xi wħud minnhom żgħażagħ, 
oħrajn adulti u oħrajn anzjani. Din l-istituzzjoni hi ta’ 
benefiċċju kbir għas-soċjetà li tiddependi ħafna mill-
karità tan-nies. Imma niżżu ħajr ‘l Alla dejjem irnexxielha 
żżomm fuq saqajha u timxi ‘l quddiem. Dawn il-persuni 
jiġu mgħallma jagħmlu affarijiet essenzjali bħal jaħmu 
l-hobż, inaddfu l-post sewwa, post sabiħ u kbir imdawwar 
bis-siġar, jieħdu ħsieb l-annimali li jrabbu u jagħmlu l-kafè 
ta’ filgħodu. Għandhom ukoll ħinijiet ta’ talb fil-kappella 
sabiħa ddedikata lil San Franġisk. Jkollhom quddiesa 
darba fil-ġimgħa u għandhom ħinijiet oħra ta’ talb, ta’ 
edukazzjoni u ta’ rikreazzjoni.

Inħeġġeġ il-qarrejja biex ikomplu jgħinu l-Mission Fund 
biex tkompli tkun ta’ sostenn għal tant missjunarji Maltin u 
Għawdxin. Grazzi mill-qalb.                 

Fr Lucas Azzopardi, Brażil

ĦIDMA FOST PERSUNI BI 
PROBLEMA TAD-DROGA U XORB

Ovvjament biex tkun tista’ twettaq il-missjoni 
tiegħek, inti jkollok bżonn għajnuna finanzjarja. 
Min fejn tiġi din l-għajnuna?

Il-benefatturi jgħinuni permezz ta’ xi donazzjonijiet. 
Iżda l-akbar għajnuna nirċeviha  mingħand il-Mission 
Fund li b’mod regolari jibagħtuli donazzjoni ta’ 
€2,000. Dan jagħmluh ukoll mal-missjunarji l-oħra 
Maltin u Għawdxin kollha madwar id-dinja. Permezz 
ta’ dawn id-donazzjonijiet jien inkun nista’ ngħin lili 
nnifsi, u ngħin lill-foqra u l-morda fil-ħtiġijiet tagħhom. 
Dawn il-ħtiġijiet ivarjaw minn xiri ta’ mediċini 
u affarijiet tal-ikel għall-ħlasijiet ta’ studji għall-
istudenti li juru x-xewqa tagħhom li jistudjaw għaliex 
kemm l-isptarijiet kif ukoll l-iskejjel tal-gvern trid                
tħallas għalihom.

Il-missjoni tiegħi nibbażha fuq Alla u t-talb li hu 
dejjem importanti biex jiena nibqa’ fit-triq it-tajba. 
Mingħajr Alla ma jien xejn.                                                                              

Hector Pickard

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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BUFFET LUNCH FIL-PARADISE BAY RESORT
11 TA’ DIĊEMBRU 2016

BUFFET BREAKFAST
12 ta’ Jannar 2017

San Antonio Hotel, Qawra

09.15   Quddies
10.15   Buffet Breakfast

11.15   Tombla
         

PREZZ: € 12
( trasport provdut bi prezz addizzjonali ta’ €5 )

                 
Biex tibbukkja ċempel l-uffiċċju fuq 2141 3664

jew lil Charles Decelis fuq 2157 5351 / 9988 5078

11.00   Quddies fit-Tumas Hall
12.30   Ikla fil-Merill Restaurant

MENU
Selezzjoni ta’ antipasto

Soppa tal-piżelli u asparagu
Lasagna u penne

Selezzjoni ta’ laħam u ħut
Ġobon u galletti

Selezzjoni ta’ deżerta
Inbid, luminati u ilma

ATTIVITAJIET

VO/0015
Biex tibbukja ċempel l-uffiċċju fuq 2141 3664 
jew lil Charles Decelis 2157 5351 / 9988 5078

Prezz: 
€25 (kbar)
€12 (tfal bejn 8 u 11-il sena)

Trasport provdut 
bi prezz addizzjonali 
ta’ €5

        Il-Kumitat tal-Mission Fund jixtieq 
lill-benefatturi kollha u l-familjari tagħhom
     il-Milied it-tajjeb mimli risq, hena u paċi.
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