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ĦSIEB  TAL-EDITTRIĊI 

Beda sajf ieħor u miegħu ix-xemx taħraq, sħana, umdita’ ... - iżda wkoll nofstanhari fejn il-

baħar - li l-klima Mediterranja ġġib magħha. Min jara kif se jiddobba jumejn jew ġimgħa 

leave biex fl-aħħar igawdi ftit mistrieħ mir-rutina ta’ kuljum, u min jippjana kif ser 

jiċċelebra t-tmiem ta’ sena oħra studju qabel jerġa’ jħabbat wiċċu mal-kotba tliet xhur 

oħra... 

Hemm ukoll alternattiva oħra kif inqattgħu is-sajf li nixtieq niġbed l-attenzjoni lejha f’din 

il-ħarġa, u din hi l-għażla li nippruvaw xi ħaġa ġdida li forsi ma jkollniex ċans nagħmlu 

matul is-sena. Din hi l-esperjenza tal-volontarjat. Kif ser insibu f’intervista fil-paġna tan-

nofs, hemm ħafna x’nistgħu nagħmlu aħna ż-żgħażagħ fis-soċjeta’ tal-llum billi nużaw it-

talenti tagħna biex ngħinu lil ħaddieħor filwaqt li nsaħħu l-karattru tagħna. Dan m’għandux 

għalfejn jirrikjedi infiq ta’ flus, vjaġġi madwar id-dinja, jew saħansitra li niddedikaw sajf 

sħiħ għax-xogħol.  

Għal min jattendi LINK jew gruppi taż-żgħażagħ oħra, diġa qiegħed jipparteċipa fis-

soċjeta’billi jattendi laqgħat ma’ żgħażagħ oħra biex jinqasmu ideat differenti filwaqt li 

kulħadd jikber fih innifsu kif ukoll jagħmel ħbieb ġodda. F’dan il-kuntest anke attitudni 

pożittiva u ftit ħin għal xulxin kapaċi jgħinu jħallu lil min jiltaqa’ magħna jħossu tajjeb. 

Huma affarijiet żgħar u ta’ kuljum li bihom nistgħu nagħmlu differenza kbira fil-ġurnata 

ta’ xulxin. 

Apparti minn hekk hemm diversi opportunitajiet lokali fejn nistgħu nagħtu ftit mill-ħin 

tagħna biex inkunu ta’ sapport lill-oħrajn, fosthom li nżommu kumpanija u nagħtu widen 

lil min spiss ikun waħdu, jew li nużaw il-kapaċitajiet tagħna biex ngħinu  

organizzazzjonijiet favur minoranzi fis-soċjeta’. Dawn huma biss ftit ideat ta’ volontarjat, 

biex nibdew naħsbu ftit kif il-kwalitajiet personali ta’ kull wieħed u waħda minna jistgħu 

ikunu ta’ servizz għall-oħrajn. 

Fl-aħħar mill-aħħar, l-importanti hu li ngawdu das-sajf kemm nistgħu filwaqt li 

nirrispettaw lil kull min niltaqgħu miegħu. Qabel ma nħallikom ridt navżakom biss li it-

tema komuni ta’ din il-ħarġa se ttina x’naħsbu fuq l-opportunita, jew ‘sejħa’, li f’dawn is-

snin ta’ żgħożija nfittxu nagħmlu dak li nħossu li l-Mulej jixtieq minna. Fi kliem ieħor, 

nistgħu nsejħulha dak il-potenzjal li nħossu jimbuttana biex ma nibżgħux nippruvaw 

esperjenzi ġodda iżda nitgħallmu u nikbru minnhom. 

Mill-pinna ta’ Caroline Mercieca 
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Kien hemm wieħed raġel li kellu għalqa.  Fl-għalqa kien hemm kmajra żgħira.  Darba sid il-għalqa qabbad lil 

wieħed biex jgħinu fix-xogħol tal-ħsad.  Daħħlu f’din il-kmajra u qallu biex joqgħod bilqiegħda jistennih sakemm 

jiġi lura.  Ma kellux idum aktar minn kwarta sakemm jiġi lura. Wara li kien ilu jistenna xi ħames minuti, ir-raġel 

qam minn bilqiegħda u beda jdur madwar il-kmajra, jifli kull kantuniera tagħha. Laħaq għadda l-ħin u s-sid sa fl-

aħħar ġie lura mill-qadja li kellu.  

 

Is-sid, malli daħal, mar fuq is-siġġu fejn kien stieden lil dan it-tali biex joqgħod bilqiegħda jistennih ġej.  Niżżel 

idejh u ħass il-magħqad. Deher xi ftit iddiżappuntat.  U qal lil dak li kellu jgħinu fil-għalqa:  “Ħabib, kull ma tlabtek 

hu li toqgħod bilqiegħda fuq is-siġġu biex iżżomm il-magħqad sħun.  Imma dan għadu kiesaħ bħal ma kien, u ma 

sibtekx bilqiegħda fuqu!” 

 

Ir-raġel l-ieħor skanta mhux ftit.  Ma stenna qatt li sid l-għalqa dan biss ried mingħandu: li jsaħħan is-siġġu!  Wisq 

kien hemm xogħol fil-għalqa jistennih, kien mingħalih, u ħsibijietu waqt li kien qed jistenna s-sid ġej lura, kien 

propju fuq dan ix-xogħol tal-ħsad li kellu jsir. Qatt ma ppretenda li dmiru se jkun biss li jsaħħan il-magħqad tas-

siġġu f’din il-kmajra ġewwa l-għalqa.    

 

Tassew jaf jiġrilna bħal dan ir-raġel li ma għarafx jagħmel dak li kien mistenni minnu – sempliċi kemm kien 

sempliċi dak li kellu jagħmel. Minn dan ir-rakkont għalhekk nistgħu nisiltu żewġ tagħlimiet prinċipali, li lkoll 

japplikaw għall-ħajja spiritwali tagħna bħala nsara, partikolarment f’dak li għandu x’jaqsam mas-sejħa li Alla 

qiegħed jagħmel lil kull wieħed u waħda minna.  

 

L-ewwelnett, li biex nagħrfu x’inhi s-sejħa ta’ Alla għal ħajjitna, irridu nwarrbu l-pjanijiet tagħna u nħalluH 

ikellimna, biex nagħrfu tassew jekk il-ħsieb tagħna huwiex ħaġa waħda mal-ħsieb tiegħu.  It-tieni, li l-meta, il-kif u l

-għaliex ta’ dak li qiegħed isejħilna nagħmlu, huma mistoqsijiet li għalihom mhux bilfors se jkollna tweġiba 

definittiva. 

 

Għalhekk hija vitali l-fidi fil-ħajja spiritwali tagħna.  Ix-xitan jaħdem bis-sahra biex jaqtagħlna qalbna minħabba 

dawn il-mistoqsijiet, u biex jirriduċi l-fidi tagħna f’Alla, Sid il-ħsad, fix-xejn.  Ix-xitan jasal jinqeda bil-biża’ li jista’ 

jkollna – jew li saħansitra jonqos li jkollna – biex ifixkilna milli nimxu fit-triq li msejħin nimxu.  Lil dawk li jibżgħu 

ħafna milli jimxu fit-triq li msejħin jimxu, ix-xitan jittanta jkompli jkattar fihom dan il-biża’ billi joqgħod 

quddiemhom.  Lil dawk li, minn naħa l-oħra, l-ebda tip ta’ biża’ ma jasal jaħkimhom biex jimxu fit-triq li jaħsbu li 

għandhom jgħaddu minnha, ix-xitan joqgħod mhux quddiemhom, imma warajhom – biex jimbutthom, biex jgħaġġlu 

’l quddiem, biex jagħmlu l-frejjeġ, bħall-qattusa għaġġelija li tagħmel frieħ għomja. 

Fallejt milli nsaħħan is-siġġu! 
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Mela jeħtiġilna li nisktu biex jitkellem fil-qalb tagħna Sid il-ħsad.  Il-ħsibijiet tagħna jafu jkunu bħal 

‘storbju’ li jostakolana milli nagħrfu x’inhi s-sejħa tiegħu għalina.  Is-silenzju intern jifforma l-atmosfera l-

aktar ideali li fiha, permezz tat-talb, Alla jkellimna permezz tas-sinjali li jinsabu madwarna.  Is-sejħa tiegħu 

għalina, taf tidher ċkejkna wisq għal għajnejn in-nies tad-dinja.  Iżda għal Alla, is-sejħa ta’ kull wieħed u 

waħda minna hi bħal ħolqa vitali f’katina ta’ ward li jwassalna għal għandu permezz ta’ Kristu Ġesù.  

 

Mill-pinna ta’ Robert Gatt 

Warda Bajdana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U llum ninsab fuq qabrek 

B’dina qalbi tant ħerqana 

Nistennik li tiġi lura 

W issibni haw’ b’warda bajdana. 

 

Ħmistax-il sena nieqsa 

Inħobbok 

 

         Mill-pinna ta’ Daniel Mangion 

Kont għadni tfajjel ċkejken 

Frisk ġo moħħi il-praċett 

Illi ġewwa l-fond ta’ qalbi 

Xejn ma jgħix għajr il-perfett 

 

Sakemm darba ġiet iżżurni 

Fost qrabati f’dal-waqtiet 

Dalma tbeżża tfarrak tkisser 

Dalma kerha tal-imwiet 

 

U qajjimni fis filgħodu 

B’demgħa sħuna dan missieri 

Sabiex lili wkoll iħabbar 

Illi int ħallejtna kmieni 

Fis bdejt inġib ġo moħħi 

Lilek ħdejja hemm l-isptar 

Li għax jien kont f’qiegħ ta’ sodda 

Bqajt hemm ħdejja ‘il bogħod mid-dar 

 

Niftakrek bi tbissima 

Tferraħ lilna n-neputijiet 

Hekk kif demgħa tgerbeb sħuna 

Tarana nikbru maż-żminijiet 

 

Kont għadni tfajjel ċkejken 

Bla ħjiel x’inhuma mwiet 

Sakemm inti raddejt ruħek 

U tirt lejn Alla fis-smewwiet 
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X’inhu l-għan ta’ din l-għaqda volontarja? Kif bdiet l-idea li tinbeda din l-għaqda? 

L-għan hu wieħed Evanġeliku: ‘kont bil-ġuħ u tmajtni’ u  bħalma qal Ġesu, ‘Kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar 

fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi’. Għal dan l-għan, 27 sena ilu twaqqaf ‘Ġesu fil-Proxxmu’, biex ngħinu lit-tfal fil-

bżonn fil-Brażil, minħabba li bħala saċerdot kont missjunarju ġewwa l-Brażil. Meta mradt u kont l-isptar f’Malta bdejt 

naħseb x’nista’ nagħmel aktar għat-tfal tal-Brażil.  

 

Xi żvilluppi saru biex l-għaqda hi dik li hi llum? 

Żvilupp fl-għaqda hu kollu opra ta’ Alla, mhux tiegħi, jien sempliċiment strument f’idejn Alla. L-ewwel bdejna 

ngħinu xi 300-400 tifel fil-Brażil. Il-medja mbagħad fetħet ħafna bibien u anke l-providenza ta’ Alla kienet kbira. Tant 

bdew ġejjin bl-għajnuna għal dawn it-tfal li minn 4 djar spiċċajna b’103, għalkemm dan l-aħħar naqsu xi ftit, 

minħabba li l-ħajja tagħhom tjiebet. Anke l-Gvern stess sar jagħti għajnuna lil skejjel bħalna. Ma jfissirx li l-faqar fil-

Brażil spiċċa. 

 

Xi proġetti qed isiru jew tixtiequ li tagħmlu fil-futur? 

Maż-żmien ma bqajniex biss il-Brażil, imma ftaħna 

djar fil-Kenja u Etjopja minħabba li bqajna nirċievu 

ħafna għajnuna. Għandna mal-200 dar fl-Etjopja u 40 

dar fil-Kenja. Fil-Kenja l-proġetti huma marbutin ma’ 

dawk diżabbli l-aktar. Kull xahar nagħmlu 

operazzjonijiet lit-tfal f’dik li hi orthopaedic 

(għadam) u minħabba ħruq tal-ġisem. Hemm djar 

għal tfal muti u torox u dar oħra għal trabi 

abbandunati.  

Fl-Etjopja nagħfsu fuq l-edukazzjoni minħabba li 

92% tal-popolazzjoni hi illiterata. Ngħinu wkoll fa-

milji lebbrużi fejn dawn qegħdin jitkeċċew mill-bliet 

u jgħixu f’ċimiterji. Hawnhekk qed nippruvaw nibnu librerija, u grinding mill. Il-prijoritajiet bħalissa huma tnejn: 1. li 

nipprovdu edukazzjoni lill-bniedem diżabbli fl-Etjopja peress li fis-soċjeta’ għad hemm ċertu tabu’ (proġett ta’ 1.2 

miljun ewro) 2. li niftħu klinika biex nibdew nagħmlu operazzjonijiet tal-għajnejn bħal tal-kataretti.  

 

Hemm xi esperjenza partikolari li tant tolqtok tant li ma tinsieha qatt?  

Kuljum niltaqa’ ma’ esperjenzi li jolqtuni. Pero’ waħda li ma ninsiex hi meta ridt nara kemm hemm nies diżabbli 

f’post partikolari. Waqt li konna qed nistennew, rajt waħda mara li kellha mgeżwra biċċa ċarruta, fejn kellha tifel 

qiegħed imut, jismu Mabaratu, li kien għami u bil-kustilji kollha jidhru. Ħadnieh, u tajnieh biċċa ħobż. Dak staqsa lil 

missieru xi tkun din li qiegħed jiekol, għax qatt ma kien daq biċċa ħobż. Illum dan it-tifel qiegħed jgħin tfal oħra. Bħal 

dan il-każ hemm mijiet oħra. Esperjenza li lili kidditni ħafna hi meta sibna żewġt itfal minn tagħna mikulin minn kuk-

kudrill kbir ħafna. Esperjenzi oħra fejn inkun iddispjaċut ħafna huma meta nsib xi tarbija mormija ġo landa taż-żibel .  

Intervista ma’ Dun George Grima ta’  ‘Ġesu’ fil-Proxxmu’ 
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Ġieli sibt/u xi tfixkil?  

Proġett jikber biss bit-tfixkil! Mingħajr salib ifisser li tkun qed tagħ-

mel proġett żbaljat. L-aktar li ssib tfixkil hu mingħand dawk li l-

anqas tistennih. Bħala bniedem jiddispjaċik ħafna, imma jekk tem-

men f’Alla taf li dak li qed tagħmel hu għall-ġid. Ġesu wkoll sab 

tfixkil. Pero’ hemm ħafna nies ta’ rieda tajba.  

 

 

X’jista’ wieħed jagħmel biex jgħin lil din l-għaqda li, fl-aħħar mill-aħħar, l-għan tagħha hu li tgħin aktar nies? 

Min jgħin lil fqir ma’ jkunx fqir għal għajnejn Alla, u żgur li Alla ma jinsiex il-ġenerożita’ tagħna mal-fqar. Hemm 

diversi modi ta’ kif wieħed jista’ jgħin. Xi eżempji: €30 għal bawser tal-ilma li jisqi 120 tifel għal xahar , €12 għal 

pakkett ħrieqi, €23 għal mediċina, €5 għal par żarbun biex it-tfal ma’  taqbadhomx lebbra, u €20 għal borża ross.  

 

Hemm possibilita’ li wieħed jagħmel xi esperjenza biex jgħin lil dawn in-nies? X’għandu wieħed jagħmel għal 

aktar tagħrif? 

Iva, nibgħatu gruppi qisu darbtejn jew tlieta fis-sena. Bħalissa m’aħniex nibgħatu l-Kenja minħabba l-kunflitt li 

hemm minħabba s-Somalja. Pero’ qegħdin nibgħatuhom l-Etjopja. Irid javżana minn tal-anqas 4 xhur qabel, fejn 

normalment imorru ghal Lulju u Settembru, u hemm grupp ukoll li sejjer fi Frar, u fejn jgħinuna f’diversi proġetti 

bħal bennejja, tibjid, teachers, min jgħinna ninstallaw il-proġett għall-ilma, eċċ.  

 

Għal aktar informazzjoni idħlu fuq http://www.gesufilproxxmu.com/index.html jew ċemplu lil Dun George Grima 

fuq 7985 3611. 

 

http://www.gesufilproxxmu.com/index.html
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Tixtieq iddaħħal xi artiklu, poeżija, tpinġija, talba jew ideat oħra 

fin-newsletter ta’ LINK? 

 
Ibgħat e-mail fuq newsletter@linkyouths.org.  

 

Inħallu f’idejk! 
 

Tmiem...  

(b'dedikazzjoni għal dawk il-persuni li ħallewna kawża tan-nuqqasijet tagħna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mill-pinna ta’ Amanda Muscat 

 

"Kemm kellha nies jaħasra... 

kemm kienu jħobbuha..." 

kulħadd jiskanta, min jibki, min ma jafx x'ġara 

imma l-folla marret bħan-ngħaġ ta’ Bendu 

wara karru iswed 

li qed iġorr ħajja li nsterqet. 

għalxejn kienet ippakkjata l-knisja, 

fejn kienu dawk kollha 

meta kellha bżonn ma’ min tgħid kelma? 

meta kellha bżonn min isabbarha? 

xi uħud ippruvaw jikkunslaw 

dik ir-ruħ li ġa kienet waslet biex titlaq, 

darba għal dejjem minn haw' 

imma għalxejn... 

ma rnexxilhomx 

għax it-tfajla li xi darba kienet titbissem ħalliethom, 

ma felħetx iżżomm. 

"Kienet għada żgħira, 

miskina kemm ħallietna malajr..." 

riedet taħrab... 

titlaq... 

qalbha ma felħitx għal iktar... 

ħajjitha ħadet hi stess 

...ħadd ma seta’ jgħinha.... 

għax weħidha kienet... 

għax fejn kienu dawk kollha li kienu preżenti fuq il-

bankijiet? 

jixxuttaw dmugħhom minn taħt nuċċalijiet suwed li 

jaħbu realta'... 

tan-nullita'... 

fil-baħħ...sakemm tgħaddi ġimgħa, tnejn, tlieta, 

erbgħa... 

u l-ħajja tkompli... 

u t-tfajla li bkew tintesa... 

qas biss ikun hemm tifkiriet... 

anzi mill-bidu nett dik qatt ma eżistiet... 
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YOLO 

 

Din il-kelma naħseb ħafna semgħu 

biha...għaż-żgħażagħ tal-lum tfisser “you 

only live once”. Dan l-aħħar iltqajt mal-vidjo 

‘YOLO’ ta’ Adam Levine (il-kantant tal-

band Maroon 5). Il-kelma YOLO Levine 

jużaha bħala parodija. Skond il-kantanti f’din 

id-diska, YOLO ma tfissirx li għandek 

tirriskja għax darba ħa tgħix – anzi, bil-

kontra, la ħa tgħix darba biss oqgħod attent 

x’tagħmel!  

 

Min ra l-vidjo (u nissuġġerilkom li tarawh) jinduna li l-motto tad-diska hu “oqgħod attent minn hekk” , 

“tagħmilx hekk”, “tiħux riskji”, “għix ta’ beżżiegħ ħalli żgur tibqa’ ħaj”. Il-verita’ hi li ħadd minna ma jrid 

jgħix din it-tip ta’ ħajja. 

 

Imma xi kultant fil-ħajja tagħna hekk nagħmlu; inkunu beżżiegħa u nċedu għall-biżgħat tagħna. Veru li fil-

ħajja jiġu mumenti iebsin li jweġġgħuna u jkissruna, imma l-verita’ hi li kulħadd jgħaddi minn mumenti 

simili. Imma s-sigriet ta’ kemm wieħed ikun kuntent hu hawn: trid tkun kuraġġuż!  

 

Fil-Bibbja għandna role model ta’ kif wieħed għandu jkun kuraġġuż, u dan huwa r-Re David! David 

iffaċċja ljuni, għedewwa ħafna aktar b’saħħithom minnu, ġgant, għira, u anke l-poplu tiegħu stess għal xi 

żmien! Imma permezz ta’ dan kollu David uriena li wieħed għandu jkun kuraġġuż u jafda f’Alla f’KULL 

sitwazzjoni.  

 

Jekk aħna verament nemmnu li Alla dejjem iħobbna, anke meta nagħmlu l-iżbalji, allura m’għandniex 

għalfejn nibżgħu mill-affarijiet diffiċli li toffri l-ħajja, għax Alla hu fil-kontroll u jekk inħalluh imexxi HU 

żgur li ha jmexxina mill-maltemp tal-ħajja għal ġol-port tal-ġenna.  

 

Allura ejjew ilkoll ngħidu YOLO u nagħżlu li jmexxina Alla! 

 

 

Mill-pinna ta’ Emmanuel Camilleri 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programm ta’ Lulju-Settembru: 

04.07.14 - FUN NIGHT 

11.07.14 - Celebrating Diversity through football 

1.08.14-3.08.14 – LIVE-IN 

08.08.14 - BBQ 

15.08.14 - Attivita' mill-4pm 'il quddiem 

22.08.14 - Kemm Taf? ...it-tieni parti! 

29.08.14 - Laqgħa dwar il-misteri 

05.09.14 - Team Building Activities 

12.09.14 - Biblijografija 
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LULJU 
 

15 - Dorothy Grech 
17 - Fr. Dunstan Xuereb 

19 - Robert Gatt 
29 - Robert Zammit 

AWWISSU 
 

7 - Martina Caruana 
12 - Chris Farrugia 

SETTEMBRU 
 

03 - Cheryl Mamo 
09 - Leanne Cucciardi 


