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Min ifittex isib jgħid il-Malti...imma minn 

fejn ser nibda nfittex? 

Forsi ġieli smajtuha din l-istorja. Darba kien 

hemm raġel li kien qed ifittex xi ħaġa mal-art 

taħt id-dawl tal-lampa tat-triq. Xi nies li kienu 

għaddejjin waqfu jaraw x’kien qed jagħmel u 

staqsewh “X’qiegħed tfittex?” u hu rrisponda 

“Tlift labra”. Għalhekk huma bdew ifittxu 

miegħu biex forsi jgħinuh isibha. Wara li 

għadda ftit ħin u baqgħu ma sabuhiex qatgħu 

qalbhom li ser isibuha u kienu ser jitilqu, 

meta r-raġel qalilhom “Kont ċert li mhux ser 

issibuha hawn”. Dawk staqsewh, “għaliex?”, 

u weġibhom, “għax jien mhux hawn tliftha l-

labra imma n-naħa l-oħra tat-triq”. Staqsewh, 

“Allura kif kont qed tfittixha hawn?”, u 

qalilhom “għax fuq din in-naħa hawn id-dawl 

tal-lampa, filwaqt li n-naħa l-oħra hemm id-

dlam.” 

Qatt ġralek li ridt tfittex xi ħaġa f’ħajtek u 

fittixt fil-post fejn kont taf li mhux ser 

issibha? Il-bniedem f’ħajtu għaddej minn  

mixja li fiha dejjem ifittex li jkollu l-paċi u l-

ferħ, u tarah jinkwieta u jitħabat f’din it-

tfittxija. L-akbar żball li nagħmlu huwa li 

nfittxu l-ferħ u l-paċi barra minna nfusna, fil-

persuni ta’ madwarna u f’affarijiet materjali.  

Ir-realta’ hi li s-sigriet tal-ferħ jinsab fina, li ċ

-ċavetta tal-paċi tinsab f’idejna. Għalhekk 

irrid inkun jiena li nfittex li nuża ċ-ċavetta 

b’mod tajjeb biex inħalli lili nnifsi jkolli l- 

ferħ u l-paċi li nixtieq. Irrid naċċetta s-

sitwazzjoni tal-ħajja tiegħi u ma niddependix 

minn dak li jgħidli jew jaħseb ħaddieħor fuqi. 

Irrid nibda billi nirrispetta u nistma lili nnifsi 

tajjeb, naċċetta li minix perfett/a u li ħajti 

tiddependi mid-deċiżjonijiet tiegħi stess. 

Għalhekk inutli nfittxu fejn hu faċli tfittex, 

imma fejn taf li mhu ser issib xejn. Irridu 

nfittxu fejn inkunu tlifna l-paċi, u jekk il-paċi 

tlifniha f’qalbna, mela hemm irridu nsibuha. 

Għax il-paċi hija rigal li tana Alla li naqqax 

ix-xbieha tiegħu f’qalbna u f’ruħna. 
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ROAR! 

 

Ftit taż-żmien ilu ħarġet id-diska ‘Roar’ ta’ Katy Perry - żgur li kulħadd sema’ biha. Fil-vidjow tad-diska 

naraw lil Katy Perry tgħaddi minn esperjenza kemmxejn tal-biża’. L-ewwel jikkraxxja l-ajruplan li tkun 

fuqu u wara ftit l-għarus tagħha jittiekel minn tigra...allura tispiċċa waħedha f’ġungla fejn hemm ħafna 

affarijiet u annimali li jistgħu jagħmlulha l-ħsara. Imma l-kantanta, flok tiddispra, tgħidilna li sabet il-

qawwa biex tiġġieled u tkun rebbieħa  fuq kull ostaklu u biża’. 

 

Ħafna jistaqsu, ‘imma dan x’għandu x’jaqsam mal-ħajja tagħna?’. Aħna kemm-il darba nsibu ruħna u 

ngħaddu minn mumenti kemmxejn diffiċli. Nistgħu naqtgħu qalbna u nħallu l-ġungla tal-ħajja tagħna 

tirbħilna, jew inkella nsibu l-qawwa ta’ ġo fina u niġġieldulha, biex fl-aħħar mill-aħħar inkunu r-rebbieħa. 

  

Olivia Wise għamlet cover version ta’ din id-diska. Kienet qed tmut bil-kanċer, tant li anqas nifs biżżejjed 

ma kellha waqt ir-recording tad-diska. Imma ma qatgħetx qalbha u rnexxielha tagħmilha, biex turi lil 

kulħadd li fejn hemm ir-rieda, il-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħna kapaċi jsaħħu l-karattru tagħna. 

  

Aħna l-insara għandna vantaġġ żgħir. Fina għandna l-qawwa ta’ Alla, li tagħtina l-kuraġġ li jkollna bżonn 

biex ma naqtgħux qalbna – anzi, minflok nużaw dak kollu li qed jiġri fil-ħajja tagħna biex nersqu aktar 

qrib ta’ Alla. Ejjew mela ma nħallux il-problemi, mard, ġlied, inċidenti, eċċ. milli jaqtgħulna qalbna, ħalli 

bl-għajnuna ta’ Alla negħlbu dawn il-mumenti u minnhom toħroġ xi ħaġa sabiħa. 

 

Żgur li mhijiex faċli, imma żgur ukoll li Alla mhux qed iħallina waħedna!  

 

Mill-pinna ta’ Emmanuel Camilleri 

Tixtieq iddaħħal artiklu, poeżija, tpinġija, talba jew ideat oħra fin-newsletter ta’ LINK? 

Ibgħat e-mail fuq newsletter@linkyouths.org.  

Inħallu f’idejk! 
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Ittra lill-Mulej 

 

Hawn jien Mulej, 

Mistagħġeb kif l-imħabba tiegħek lejna ma tinbidel qatt. Ma nifhimx kif inti qiegħed dejjem hemm, lest 

li tilqgħani, lest li tismgħani u, fuq kollox, il-paċi li tħalli f’qalbi ħadd u xejn ma jagħtihieli. 

Mulej, f’dawn iż-żminijiet nipprova nersaq iktar lejk imma għad fadalli ħafna... Xi kultant inħoss li 

nkun sibtek imma jiġu ċertu mumenti fejn inkun tliftek. Ċertu ċirkustanzi nħosshom diffiċli wisq biex 

nerfagħhom. Emminni Mulej u nitolbok tgħinni nafdak iżjed, tgħinni nifhem li mħabbtek lejna ma 

tinbidel qatt, għax għalik jiena speċjali wisq. 

 

Inħobbok, 

Anon. 

Qiegħed fuq l-għolja 

Nħares lejk fuq is-salib 

Nisma’ ħafna offiżi 

Minn dawk li tagħhom kont ħabib 

 

Haw fuq dal-blat kiesaħ 

Tinsab ommok Marija 

B’qalb safja muġugħa 

Tħares lejk mimli dmija 

 

Ħallewk waħdek tiegħek il-magħżulin 

Għajr il-maħbub żagħżugħ 

Li ħa fi ħdanu l-ommok 

Waqt li jgelgel id-dmugħ 

Ix-xjuħ qed jitbissmu 

Jistennew mewtek b’ansjeta` 

Għax fl-aħħar qerduh ukoll 

Dak li jgħidilhom il-verita` 

 

Għajjat għajta kbira 

U issa waqa’ s-skiet 

Li fisser li Bin il-Bniedem 

Għalaq għajnejh u miet 

 

Għaliex ma nżiltx mill-għuda? 

Għaliex ma qridthomx Mulejja? 

Baxxejt rasi lejn surtek 

U lmaħt il-frosta u l-martell f’idejja. 

Delitt ir-Re 

mill-pinna ta’ Daniel Mangion 
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It-‘TAW’ (jew Tau) 

 

Ftit ilu, matul esperjenza li kelli fil-Vatikan, iltqajt ma’ dan is-salib, salib li, sinċerament, ġieli rajt qabel imma li 

qatt ma kien laqatni daqshekk. Għalija kien biss salib b’forma kemmxejn differenti minn tas-soltu. Kellha tkun din 

l-esperjenza biex tlaqqgħani ma’ dan is-salib Franġiskan, permezz ta’ tfajjel li kien fl-istess esperjenza miegħi. Xi 

ħaġa li dan is-salib għandu żgur hija l-forma ta’ T - imma ħaġa aktar imprezzabli minn hekk huwa l-fatt li fuqu 

hemm il-ħajja tiegħi u tiegħek fi Kristu.  

 

Se nuża riflessjoni biex nifhmu aktar x’inhu dan is-sinjal li iltqajt miegħu ftit jiem ilu:  

 

Il-kapitlu 9 tal-ktieb ta’ Eżekjel jirrakkonta kif dan il-profeta kellu viżjoni fejn sema’ leħen jaqta’ s-sentenza tal-

mewt għal dawk kollha li jgħammru f’Ġerusalemm; “Mbagħad il-Mulej sejjaħ lir-raġel liebes l-għażel, li kellu l-

meħtieġ għall-kitba fuq ġenbu, u qallu: ‘Għaddi minn nofs il-belt, minn nofs Ġerusalemm, u agħmel il-marka 

TAW fuq ġbin dawk li ssibhom jitniehdu u jitbikkew minħabba l-qżiżijiet kollha li jsiru fiha’” (Eżek. 9:4).  Ħadd 

ma kellu jeħles mill-qerda tal-mewt; la x-xjuħ u lanqas iż-żgħażagħ, xebbiet, tfal, irġiel jew nisa.  apparti “dawk li 

għandhom il-marka TAW fuq ġbinhom” (9:6). 

 

Fil-ktieb tal-Eżodu, meta l-Mulej ried jagħmel ħaqq mill-poplu tiegħu Israel, li kif nafu kien miżmum b’ilsier tal-

fargħun fl-Eġittu - ried li jiġu salvati mill-qerda dawk kollha li kellhom il-ġnub u l-blata tal-bieb ta’ djarhom 

“immarkati” bid-demm tal-ħaruf. “Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien x’ħin nara d-

demm nibqa’ għaddej” (Eż. 12:13).   

 

Minn dawn it-testi jidher li l-Mulej jeħles minn kull ħsara jew qerda lil dawk li jkollhom fuqhom sinjal qaddis 

bħall-“marka”, is-“sinjal” jew is-“siġill”. Minn dan jidher li t-‘taw’ huwa marbut mal-ħelsien u l-fidwa.  
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It-Taw u San Franġisk?  

 

San Franġisk, li kien fqajjar minn Assisi, kellu għal qalbu dan is-sinjal, li kontinwament 

kien ifakkru fis-salib ta’ Kristu. Fit-tieni kapitlu tat-Trattato dei Miracoli ta’ Tomaso da 

Celano nsibu miktub: “għal Franġisku l-ittra ‘taw’ kienet familjari aktar mill-ittri l-oħra, 

biha kien jiffirma l-biljetti li kien jikteb u biha kien isebbaħ il-ħitan taċ-ċelel fejn kien 

jgħix. San Bonaventura jgħidilna li permezz tas-sinjal tat-’taw’ Franġisku kien jibda 

kull ma jagħmel. Bla dubju dan kollu huwa konfermat mix-xhieda li nsibu fuq parċmina 

miżmuma b’tant għożża mill-Franġiskani Konventwali fil-kappella tar-relikwi li hemm 

fis-Sacro Convento f’Assisi.  Din il-parċmina fiha talba ta’ tifħir lil Alla fuq naħa u 

barka lil Frate Leone fuq l-oħra, miktubin b’id San Franġisk stess.  Fuq dan id-

dokument hemm ukoll il-firma ta’ Frangisku - li hija proprju it-‘taw’. B’dan il-mod, it-‘taw’ sar is-simbolu 

spiritwali tiegħu.  Imma wieħed jistaqsi: minn fejn jew kif nibet dan il-ħsieb fil-moħħ u l-qalb ta’ Franġisku? 

 

Il-firma ta’ San Franġisk 

It-’taw’ għal San Franġisk akkwista tifsira li tmur ‘l hinn minn kull 

interpretazzjoni oħra.  Nafu li ‘l-imġiddem’ kellu sehem fil-

konverżjoni ta’ Franġisku.  Kif jirrakkonta huwa stess fit-Testment: 

“Il-Mulej ta’ lili, Fra Franġisk, il-grazzja li nibda nagħmel penitenza 

hekk: għaliex billi jiena kont ngħix fid-dnub, id-dehra tal-imġiddmin 

kienet għalija wisq ta’ min jistmerrha, iżda l-Mulej innifsu mexxini 

f’nofshom u jien urejt ħniena magħhom u wara li qdejt dmiri lejhom, 

dak li qabel deherli li hu morr, inbidel għalija fi ħlewwa għar-ruħ u 

għall-ġisem. Imbagħad qgħadt ftit u ħallejt id-dinja (Test 1-3).  Mill-Fjuretti nafu li Franġisku mhux biss kien 

iservi lil imġiddmin bil-qalb imma wkoll kien jordna lill-patrijiet tal-Ordni tiegħu biex kull fejn ikunu “jaqdu lill-

imġiddmin għall-imħabba ta’ Kristu, li għalina sar huwa wkoll imġiddem” (Fior 25). 

 

Għalhekk, għal San Franġisk, it-‘taw’ huwa sinjal ta’ penitenza, mifhum ukoll bħala konverżjoni, li jesprimi il-

ferħ tas-salvazzjoni.  Huwa sinjal li jindentifikah mas-salib ta’ Kristu. Dan jidher ukoll fl-ilbies tiegħu, it-tonka 

forma ta’ ‘taw’, li nistgħu narawha fil-kappella tar-relikwi fis-Sacro Convento. 

 

It-‘taw’ immarka l-mixja ta’ San Franġisk kollha kemm hi, mill-laqgħa mal-lebbruż fin-naħat ta’ Rivotorto, għall-

esperjenza quddiem is-salib ta’ San Damiano, tul il-via crucis kollha tiegħu li wasslitu fuq l-għolja ta’ La Verna, 

fejn kien immarkat kemm bil-marka fuq ġbinu, kif ukoll bil-marki tal-passjoni fuq ġismu. 

 

Mill-pinna ta’ Antoine Galdes 
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Ipoksja (hypoxia), fgar (choking) u l-ewwel għajnuna 
 

L-ipoksja hija kundizzjoni li sseħħ b’riżultat ta’ nuqqas t’ossiġinu fil-ġisem. Is-

sintomi li jakkumpanjaw din il-kundizzjoni jiddependu mill-grad tagħha. 

Għalhekk, filwaqt li b’ipoksja ħafifa l-pazjent jibda jaħseb inqas ċar kif ukoll 

jiżdiedu r-rata u tul tan-nifs, nuqqas ta’ ossiġinu għal aktar minn tliet minuti 

jwassal għal mewt taċ-ċelloli fil-moħħ. Fost diversi affarijiet li jistgħu iwasslu 

għal din il-kundizzjoni hemm il-fgar (choking), li huwa dak li se nitkellmu 

dwaru hawnhekk. 

Il-fgar iseħħ meta oġġett barrani jeħel fil-pajp tan-nifs jew fil-griżmejn, b’konsegwenza li jimblokka l-arja. Ħafna 

drabi dan iseħħ b’xi biċċa ta’ ikel jew spiss meta tfal żgħar ipoġġu oġġetti f’ħalqhom. 

 

 

 

 

 

 

 

X’għandek tagħmel jekk tiltaqa’ ma’ din is-sitwazzjoni? 

1. Importanti li l-ewwel tistaqsi lill-persuna jekk tistax tieħu nifs u għandhiex bżonn għajnuna. 

2. Jekk qed tieħu n-nifs, inkoraġġiha biex tkompli tisgħol, u jekk hemm xi oġġett fil-ħalq għinha tneħħih. 

3. Jekk il-persuna ma tistax titkellem jew waqfet tisgħol u tieħu n-nifs, żommha minn sidirha u għinha tintelaq ‘il 

quddiem. Agħti sa ħames daqqiet qawwija bejn l-ispallejn bl-għarqub tal-id sakemm jitlaq l-imblukkar. Iċċekkja 

l-ħalq biex tara li jkun telaq. 

4. Jekk l-imblukkar ma telaqx, mur wara l-persuna u dawwar idejk mal-parti ta’ fuq taż-żaqq. Ara li l-persuna 

għadha mitluqa ‘l quddiem. Għalaq id waħda f’ponn u poġġiha bejn il-qiegħ tas-sider u ż-żokra. Filwaqt li 

żżomm il-ponn bl-id l-oħra, agħti skossi ‘l ġewwa u ‘l fuq b’mod sod u mgħaġġel. Agħmel hekk sa ħames 

darbiet, bħallikieku qed tipprova terfa’ l-persuna, iżda tagħmilhiex jekk din tkun tqila jew obiża ħafna. 

5. Erġa’ ċċekkja l-ħalq. Jekk l-imblukkar għadu ma telaqx, irrepeti passi 3 u 4 għal tliet darbiet. Jekk tibqa’ ma 

tirnexxix, ċempel l-emerġenza (112) u kompli rrepeti 3 u 4 sa ma tasal l-għajnuna. 

6. F’każ ta’ tarbija, taptap b’mod iktar ġentili fuq id-dahar bil-pala tal-id; uża żewġt iswaba biex tagħmel pressjoni 

fuq is-sider, kif indikat fl-istampi.  

7. Iċċekkja l-ħalq ma’ kull darba, iżda tfittix b’subgħajk għax tista’ titfa’ l-oġġett aktar fil-fond. Jekk f’xi ħin il-

persuna tintilef minn sensiha, ieqaf u ibda agħti n-nifs artifiċjali (CPR). 

Mill-pinna ta’ Chris Farrugia 
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Riflessjonijiet meħuda mill-eżerċizzi tar-Randan ta’ din is-sena li ġew organizzati mill-Kummissjoni Żgħażagħ 

San Ġorġ. 

X'inhuma dawk l-affarijiet f'ħajtek li bħalissa huma ta' taħt fuq? 

Qed tagħti aktar importanza liċ-ċuċati u twarrab l-affarijiet bżonnjużi u essenzjali? 

X'inhu l-ewwel ħsieb tiegħek malli tqum filgħodu? ...x'se tilbes għall-iskola jew għax-xogħol? ...li trid tidħol 

fuq Facebook? ...li għandek aptit titgħażżen aktar? ...dwar kif se tqassam il-ġurnata? ...u Alla fejn 

jidħol?  Taħseb mill-ewwel fih meta tiftaħ għajnejk filgħodu? 

Ġieli ħsibt li l-affarijiet li suppost jgħinuna nikbru, fil-verità qed iċekknuna, iħalluna waħedna u jagħmluna 

aktar egoisti? 

 X'inhuma l-iktar affarijiet diffiċli għan-nisrani? Jagħti xhieda ta' twemminu?  Jimxi mat-tagħlim ta' Alla fil-

kmandamenti? Li jemmen b'għajnejh magħluqa f'Alla? Li jara li qatt ma jipprova jagħmel dnub? 

Kulħadd hu liberu juża l-libertà tiegħu kif irid...iżda kull azzjoni ġġib magħha l-konsegwenzi. 

Il-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin ma teżistix. Spiċċat 2,000 sena ilu meta Kristu miet fuq is-salib u rebaħ lill-

ħażen. Il-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin teżisti biss fina l-bnedmin. 

L-ewwel naqilbu ħajjitna ta' taħt fuq u imbagħad inwaħħlu f'Alla. 

Ħafna jaraw il-Kmandamenti bħala 10 regoli negattivi u ta' bilfors, mentri fil-verità huma iktar pożittivi milli 

negattivi. Qegħdin hemm mhux biex jikkundannaw imma biex jgħinuna nagħżlu t-triq it-tajba li twassal għal-

libertà. 

Ġieli ħsibt li l-affarijiet li suppost jgħinuna nikbru, fil-verità qed iċekknuna u jtellfuna milli nkomplu fit-triq it-

tajba? 

Ir-Randan għadu jagħmel sens għalik? Sar parti mill-kultura jew nagħmluh għax verament għandna bżonnu? 

Nistgħu inqabblu r-Randan ma' Speed Camera: meta tkun għaddej bil-karozza maġenb xi kamera, mill-ewwel 

tnaqqas il-veloċità, ma tmurx taqla ċitazzjoni! Tant ieħor ir-Randan.  Għandu jservi biex jikkalmana mill-ġenn 

ta' kuljum u jġegħlna naħsbu dwar x'qed nagħmlu b'ħajjitna. 

Ir-Randan għandu jservi biex inpoġġu l-PRIJORITAJIET, inneħħu l-MASKRI u nindunaw li aħna WLIED 

ALLA.  

Eżercizzi Randan 2014: Ta’ taħt fuq 
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Happy Birthday lil ... 
 
April 
 
13 -  Antoine Galdes 
18 -  Caroline Mercieca 
19 -  Doriette Aguis, Kimberly Muscat 
22 -  Mauro Fenech 
 
Mejju 
 
1 -  Amanda Muscat 
3 -  Emmanuel Camilleri 
5 -  Stephanie Azzopardi 
 
Ġunju 
 
3   -  Antonio Montebello 
10 -  Tiziana Azzopardi 
13 -  Dario Formosa 
29 - Graziella Magrin 
30 - Luke Cucciardi 

 
Programm ta’ April-Ġunju: 
 

29.04.14 - Courtyard Dialogues #1 

02.05.14 - Is-SEDQA 

06.05.14 - Courtyard Dialogues #2 

09.05.14 - “Sa mill-bidu l-ħallieq għamilhom raġel u mara.”  

10.05.14 - Eurovision Hotdog Night 

16.05.14 - La prova del cuoco 

23.05.14 - Money Management 

24.05.14 - Pasta Mania 

30.05.14 - Quddiesa mal-ġenituri 

14.06.14 - Lejla Maltija 

20.06.14 - Adorazzjoni  


