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Il-ħajja hija sfida pożittiva, jekk tagħraf 

tgħixha. Sa mill-bidu tal-eżistenza tiegħu, il-

bniedem jaffaċċja diversi sfidi. L-ewwel sfida 

hi kif ser jieħu nifs. It-tieni jekk jiġix aċċettat 

jew le, imbagħad kif ser jibda jgħix. 

 

Dan hu l-istess proċess li 

għadda minnu l-grupp 

LINK. L-isfida kienet li 

jagħti nifs liż-żgħażagħ, fil

-parroċċa ta’ San Ġorġ 

f’Ħal Qormi, li xtaqu 

jingħaqdu ma’ żgħażagħ 

oħra f’ambjent adegwat għalihom. L-idea 

prinċipali kienet li LINK ikun proċess 

kontinwu ta' formazzjoni. F'dan il-proċess, 

LINK jgħin biex inti ssir taf aktar lilek 

inniffsek, titgħallem li mintix waħdek u fuq 

kollox jgħinek issir ħaġa waħda ma' Alla. 

 

L-isfida ta’ LINK? ... Minn fejn ser jibda, għal 

min kien ser jinfetaħ u x’ser tkun il-missjoni 

prinċipali tiegħu. Nistgħu ngħidu li dawk 

kienu l-isfidi inizjali ta’ dan il-grupp. Matul iż-

żmien bħal kull ħaġa ħajja oħra, LINK iltaqa’ 

ma’ ħafna aktar sfidi. Fost dawn l-isfidi 

wieħed jista’ isemmi l-fatt li jibqa’ 

kontinwament relevanti għaż-żgħażagħ 

b’laqgħat tajbin u interessanti li fl-istess ħin 

jgħinu liż-żgħażagħ  jersqu aktar viċin lejn 

Alla. 

Sfida kontinwa oħra kienet li f’LINK 

ikun hemm leaders tajbin filwaqt li 

jkunu aġġornati fil-ħidma tagħhom. 

Barra minn hekk matul dawn il-ħames 

snin kien importanti li l-leaders ikunu 

iffurmati tajjeb, waqt li jkun hemm 

commitment kontinwu fil

-ħidma tal-volontarjat. Fl

-ebda ħin din il-ħaġa ma 

kienet faċli. 

 

L-aħħar sfida, li qed 

jaffaċċja bħalissa LINK, 

hija n-nuqqas ta’ qassis 

iddedikat għax-xogħol maż-żgħażagħ 

fil-parroċċa tagħna. L-isfida tal-

leaders bħalissa hi li LINK jibqa’ 

miexi mingħajr direttur spiritwali. L-

ispiritwalità hija l-bażi ta’ dan il-

grupp, li filwaqt li joffri ambjent san 

fejn iż-żgħażagħ jissoċjalizzaw 

bejniethom, ikun ukoll pont u għajn 

ta’ ispirazzjoni għall-imħabba t’Alla. 

 

LINK bil-mod ‘il mod u bis-saħħa ta’ 

ħafna sagrifiċċji u mpenn, irnexxielu 

jieħu nifs, isir prominenti fil-ħajja ta’ 

ħafna żgħażagħ u jkompli għaddej bil-

ħidma siewja tiegħu. Fil-fatt LINK 

għalaq ħames snin!! 
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Din hija sentenza għal qalb Dun Rene’ meħuda mill-ittra ta’ San Pawl 

lill-Filippini. Dun Rene; is-saċerdot tagħna ż-żgħażagħ u ta’ 

kulħadd.Din is-sentenza mhux biss għal qalb Dun Rene’ imma kienet 

ukoll il-qalb ta’ Dun Rene’, għax kienet tassew il-qalb ta’ Kristu Ġesu’. 

Dun Rene’ irnexxilu juri l-qalb ta’ Ġesu’ lilna ż-żgħażagħ. Dan kien 

jidher! 

 

Għalija Dun Rene’ kien missier meta konna niltaqaw għad-direzzjoni spiritwali. Qatt ma kien ikun waħdu għax 

miegħu kien ikun hemm Ġesu’, lest għalik biex iwieġeb kull mistoqsija, sabiex jerġa’ jilqgħak u jurik is-sabiħ 

tiegħek. Il-qalb ta’ Ġesu’ f’Dun Rene’ kienet ħajja. Dejjem kien ikun lest b’xi mesaġġ mimli kuraġġ u mħabba li 

għalija kien jasal fil-ħin opportun.Dun Rene’ kien kapaċi jsib lil Ġesu’ fil-qalb tiegħek anke meta inti stess tkun ħsibt 

li tliftu. Dun Rene’ kien isib lil Ġesu’ fik u jurik x’imħabba hemm għalik. Dun Rene’ għallimni ħafna u urini ħafna. 

Għalija huwa s-saċerdot li jimxi quddiemi u jurini l-kwalitajiet u r-rigal li Ġesu’ jagħti lill-bniedem. 

 

Dun Rene’ żgur li jinsab magħna ż-żgħażagħ jitbissem bis-

sabiħ tagħna u jrodd ħajr lil Alla għalina. Kull bniedem kien 

speċjali għalih; kien kapaċi jara lil Ġesu’ jgħix fi bniedem, 

għalkemm dgħajjef, għax xorta waħda jaf li f’kulħadd hemm 

Ġesu’! J’Alla nkunu żgħażagħ skond il-qalb ta’ Ġesu’ - żgur 

li din kienet ix-xewqa ta’ Dun Rene’ għalina, u hu kien 

jaħdem u jħeġġeġ lilna biex naħdmu għaliha. 

 

Dun Rene’, għalkemm m’għadekx magħna bħal qabel, nitolbuk biex tressaq dak li hemm fil-qalb tagħna quddiem 

Ġesu’. J’Alla nkunu nixbħu lilek biex inkunu tassew żgħażagħ skond il-qalb ta’ Ġesu’. 

Grazzi Dun Rene’, 

Berikna. 

 

Ser issir quddiesa għal ruħ Dun Rene Cilia’ mtella’ miż-żgħażagħ tal-grupp tagħna LINK nhar il-Ħadd 27 ta’ 

Jannar fil-5pm fil-knisja Arċipretali ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi. Ejjew biex flimkien ikollna ċans nirringrazzjaw lil 

Alla talli għoġbu jibgħatilna lil dan il-qassis hekk eżemplari ħalli ma nibżgħux inkunu ta’ eżempju għaż-żgħażagħ 

sħabna aħna ukoll. 

Bil-Qalb ta’ Kristu Ġesu`... 

Mill-pinna  ta’ Antoine Galdes 



Mill-pinna  ta’ Odelon Vella u Deborah Tabone 
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Twaqqfet fil-5 ta’ Frar 1575. Il-fratellanza hija, grupp ta’ adulti nsara, imwaqqfa biex tmexxi ‘l quddiem il-qima 

pubblika u biex tagħmel xi ħidma reliġjuża jew ta’ karità tal-appostolat. Hija wkoll organizzata b`mod ta’ korp         

organiku. Imwaqqfa b`digriet formali tal-Awtorità tal-Knisja kompetenti bħala grupp ta’ insara fidili, taħt il-

ġurisdizzjoni tagħha. 

 

Il-Fratellanza tas-Sagrament għandha l-inkarigu li tieħu ħsieb il-kappella ta’ San Pietru, li ġiet restawrata tliet darbiet 

mill-fratelli stess: fit-8 ta’ Ottubru 2001, fis-6 ta’ Settembru 2004 u fit-23 ta’ Lulju 2008, meta ġiet kif inhi illum. L-

istatwa ta’ San Ġorġ kienet tintrefa’ mill-fratelli tas-Sagrament u tar-Rużarju, iżda lejn l-aħħar tas-snin erbgħin bdiet 

tintrefa’ ukoll minn fratellanzi oħra. Fl-1995 il-fratelli ħadu f’idejhom l-irfigħ tal-vari tal-Ġimgħa l-Kbira, għax ma 

ridux jibqgħu bil-polza. B’hekk, minflok bil-polza, illum il-ġurnata l-fratelli kollha jiffirmaw għal kull servizz li 

jkollhom u fl-aħħar tas-sena min ikun attenda l-iktar għal dawk is-servizzi, ikollu l-iktar ċans li jerfa’ fil-vara li jkun 

imiss għall-fratellanza ta’ dik is-sena. Is-servizzi li l-fratelli jkollhom matul is-sena huma dawn : 

 Il-quddies Terza (kull tielet Ħadd tax-xahar iridu jattendu għall-quddiesa tas-sebgħa) 

 Il-quddies tar-Randan 

 Irtir tar-Randan fis-santwarju tal-Madonna tal-Ħlas  

 Ħadd il-Palm (quddiesa tad-disgħa) 

 Kristu Rxoxt 

 Tlieta u għoxrin ta’ April 

 L-ewwel Ħadd ta’ Mejju 

 ‘Corpus Christi’ 

 Qalb ta’ Ġesu’ 

 Solennità tar-relikwa ta’ San Ġorġ Martri (toħroġ mill-kappella tal-Qrejċa) 

 Madonna taċ-ċintura (f’Settembru) 

 San Mikiel 

 Madonna tar-Rużarju (f’Ottubru) 

 Quddiesa għall-fratelli mejtin (f’Novembru) 

 Irtir tal-Avvent 2013 fis- santwarju tal-Madonna tal-Ħlas 

 ‘Quaranta Ore’ (għeluq tal-Avvent)  

Il-Fratellanza tas-Sagrament 
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Il-Grafoloġija: Kif issir taf lilek innifsek aħjar permezz tal-kalligrafija  (it-tieni parti) 

 

Tista’ tgħid li kull ħaġa li tagħmel fil-ħajja se tirrifletti xi ħaġa fuq il-karattru tiegħek. Il-kitba u l-istudju tagħha (il-

grafoloġija) huma biss wieħed minn diversi modi kif issir taf iktar fuqek innifsek. F’din il-ħarġa se nagħti eżempju 

ta’ kif taħdem il-grafoloġija, billi tagħraf il-forma prinċipali fil-kitba u toħroġ minnha l-karatteristiċi prinċipali tal-

personalita’ tiegħek. L-erba’ forom prinċipali li ħa jissemmew hawnhekk huma ċ-ċirku, il-kaxxa, it-trijangolu u t-

taħżiża. L-ewwel ser nagħżlu dik il-forma partikolari li tippredomina fil-kitba tagħna iktar mill-oħrajn, imbagħad 

inpoġġu t-tlieta l-oħra fl-ordni li nippreferuhom. Minn hawn ser ngħaddu biex nispjegaw l-erba’ forom individwali u 

x’jistgħu jgħidu dawn fuq il-karattru tagħna. 

 

Nibdew miċ-ċirku, li huwa s-simbolu tal-imħabba. Il-forma tonda tista’ tingħaraf f’ittri bħal a, o, e, g u ġ, iċ-

ċrieki ta’ fuq jew taħt xi ittri, kif ukoll is-sinjali fl-aħħar tal-kelma. Jekk din hija l-forma prinċipali fil-kitba 

tiegħek, int tiġi mmotivat/a l-iktar mill-imħabba. Biex nifhmu aħjar minn fejn oriġina l-kunċett ta’ ċirku bħala 

simbolu tal-imħabba rridu mmorru lura għal tfulitna, meta ‘mħabba’ kienet tfisser xi ħaġa ta’ pjaċir u 

divertiment, u kienet simbolizzata f’affarijiet tondi, rotob u li joffru s-sħana, bħal diversi ġugarelli tat-trabi jew 

sider l-omm. Karatteristiċi oħra marbuta ma’ din it-tip ta’ kitba huma attitudnijiet ta’ logħob, ċajt u ħbiberija, 

f’kuntrast mal-vjolenza, li individwi b’din it-tip ta’ kitba jevitaw. Tant hu hekk li spiss ifittxu l-approvazzjoni tal-

oħrajn, ma jħossuhomx komdi f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitt u pika, u rari jinkiddu għall-oħrajn. 

 

Il-kaxxa hija s-simbolu tas-sigurta’ u hija l-iktar evidenti f’ittri bħal h u ħ, m, n, r, p, u, u w. Il-motivazzjoni ta’ 

min jikteb bil-forma kwadra ġejja mix-xewqa għas-sigurta’ - idea li toriġina mis-sodda (kwadra) li kienet 

tipprovdilna sigurta’ u tipproteġina mill-periklu fi tfulitna. Iktar ‘il quddiem bdejna nilgħabu u nibnu strutturi 

sodi bil-blokks, filwaqt li t-tpinġijiet bdew javvanzaw mill-forma sempliċi ta’ kaxxa għal dik ta’ dar. F’logħob 

ieħor bħal tal-Mama’ bdejna nimitaw l-irwoli tal-ġenituri, bħala dawk li jipprovdu sigurta’. Bħala individwu 

motivat bis-sigurta’, ix-xewqa li tibni twasslek biex taħdem ħafna b’idejk. Jista’ jkollok ukoll ċertu paċenzja u 

persistenza li tgħinnek tippersisti matul proġett sakemm tilħaq ir-riżultat mixtieq. Persuni li jiktbu fl-istil tal-

kaxxa huma nies prattiċi li jaħsbu b’mod loġiku u huma ggwidati bl-intenzjoni li jibnu strutturi sodi ta’ 

protezzjoni. Dawn il-karatteristiċi jirriflettu individwi sodi li tista’ dejjem toqgħod fuqhom. 

 



Mill-pinna  ta’ Caroline Mercieca 
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It-trijangolu jissimbolizza enerġija u ambizzjoni. Hija l-itqal forma biex tpinġiha hekk kif tinvolvi l-użu ta’ 

partijiet tal-moħħ żviluppati u movimenti kumplessi tal-idejn u l-għajnejn. Tfal li jagħżlu li jilgħabu 

b’ġugarelli ta’ forma trijangolari juru karattru enerġetiku u aggressiv, ladarba l-pjaċir isibuh meta jissodisfaw 

il-kurżita’ u jużaw ħafna enerġija. L-estent tal-karatteristiċi ta’ din il-forma jiddependu mit-tul tal-ittri fil-

kitba. Iktar ma dawn ikunu għoljin, iktar huwa kbir il-bżonn tal-persuna li l-oħrajn jagħrfu l-kapaċitajiet 

tagħha. L-ittri trijangolari jirriflettu ħsieb bir-reqqa li jasal għal soluzzjoni f’ħin qasir. Bħala ħassieba 

indipendenti li jippreferu jaħdmu waħedhom, dawn l-individwi ma jħobbux jaħlu ħin jew jintilfu f’dettalji 

żejda, iżda għandhom karattru kurjuż u jħobbu jesploraw u jippruvaw sfidi ġodda. Il-ħidma għas-suċċess 

personali tingħata prijorita’ fuq il-benefiċċji ta’ ħidma mal-oħrajn u, filwaqt li mhux dejjem ikunu sensittivi 

għall-bżonnijiet emozzjonali ta’ ħaddieħor, kapaċi jirreaġixxu malajr u b’mod għaref f’emerġenza mingħajr 

ma jitilfu kontroll tas-sitwazzjoni. L-individwu motivat mit-trijangolu għandu l-potenzjal li jkun persuna 

dinamika li tikkontribwixxi ħafna fis-soċjeta’, iżda wkoll li jkun ta’ ħsara għalih u għal ta’ madwaru, skond 

id-direzzjoni li fiha tiġi liberata l-enerġija.  

 

It-taħżiża (‘squiggle’) hija s-simbolu tal-imaġinazzjoni. F’dan il-każ, il-kitba tipproduċi disinn ġdid mill-

forom l-oħrajn minflok tieħu forma partikolari, hekk kif l-ittri jkollhom xi ħaġa oriġinali li tirrifletti l-

personalita’ kreattiva tal-persuna. Bħala individwi li jimxu bix-xewqa li jaraw u jiskopru iktar, persuni 

immaġinattivi għandhom il-kapaċita’ li jikkreaw xi ħaġa ġdida u aktar personali minn dak li jaraw fir-realta’ 

ta’ kuljum. Bħall-forma tat-trijangolu, l-enerġija imaġinattiva għandha ssib żbokk tajjeb li ma jwassalx għal 

effetti negattivi fuq il-personalita’. Dan jiġri meta n-nuqqas ta’ żvog jieħu forma ta’ aggressjoni jew distakk 

min-nies ta’ madwar il-persuna. Id-distakk mir-realta’ huwa aspett ieħor ta’ personalita’ imaġinattiva, li jieħu 

l-forma ta’ ħsibijiet romantiċi, filosofiċi, fantastiċi u spiritwali iktar frekwenti minn ta’ ħaddieħor. Bħala 

individwi motivati biex jesprimu l-kreattivita’ tagħhom, min jikteb bit-taħżiża jevita kemm jista’ jkun ir-

rutina, puntwalita’u konversazzjonijiet superfiċjali. Ma jfittxux status għoli, gruppi jew attivitajiet soċjali. 

Jevalwaw lill-oħrajn mill-valur tal-persuna mhux mill-apparenza jew standard soċjali. Dawn huma individwi 

li jiġu stimulati mill-arti, mużika, filosofija u xjenza, u jidentifikaw ruħhom ma’ kollox u kulħadd, mhux biss 

is-soċjeta’ li jgħixu fiha. Ħaġa li jridu joqgħodu attenti għaliha hi li, filwaqt li joħolmu ħafna, xi kultant 

hemm bżonn jiffukaw fuq xi wħud minnhom u jippruvaw jirrealizzawhom.  
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