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LINK Youths, għal min diġa’ sema’ b’dan il-grupp jew qed 

jisma’ bih għall-ewwel darba, huwa grupp miftuħ għal żgħażagħ 

li għandhom ‘il fuq minn 16-il sena, bl-għan li jġib flimkien 

żgħażagħ minn kuntesti differenti biex jikbru flimkien bħala 

persuni, fir-relazzjonijet ta’ bejniethom u fil-fidi tagħhom. Il-

motto tal-grupp LINK infatti jgħid ‘’with others, with yourself to 

reach out & touch faith’’, li jfisser li jien flimkien ma’ oħrajn, 

bis-saħħa tagħna lkoll, nikbru flimkien u nissaħħu fil-fidi tagħna.  

 

LINK huwa mmexxi minn tim ta’ leaders żgħażagħ, li jaħdmu flimkien mal-membri biex 

kull ġimgħa jtellgħu laqgħat interessanti u interattivi li jitrattaw il-ħajja tagħna                         

ż-żgħażagħ, filwaqt li jorganizzaw ukoll diversi attivitajiet matul is-sena għall-grupp, 

fejn fihom ikollna ċ-ċans nirrilassaw flimkien u nsiru nafu aktar lil xulxin f’atmosfera 

rilassanti waqt li nistrieħu mill-istress tax-xogħol u l-iskola. 

 

Imma tgħiduli, għalfejn għandi nattendi grupp taż-żgħażagħ? X’jista’ jagħtini dan li jiena 

mhux diġa’ għandi? Nibdew biss mill-fatt li meta tattendi grupp taż-żgħażagh b’mod 

regolari tibda tibni relazzjonijet ta’ ħbiberija ma’ bosta persuni differenti, u kif iħobbu 

jgħidu il-membri ta’ LINK stess, issib familja ġdida. Li tagħmel parti minn grupp taż-

żgħażagħ ifisser ukoll xogħol u parteċipazzjoni, fejn persuni differenti jingħaqdu 

flimkien biex itellgħu attivita’, jippjanaw laqgħa, u kull ma ġġib magħha l-ħidma tal-

grupp. 

 

F’Jannar li ġej il-grupp LINK ser jagħlaq 5 snin minn mindu beda jilqa’ ż-żgħażagħ fi 

ħdanu. F’dawn is-snin LINK ifforma u kiber permezz ta’ żgħażagħ li dejjem kienu lesti li 

jaħdmu għall-grupp u biex isaħħu lil grupp. Matul is-snin it-tim ta’ leaders li jieħdu ħsieb 

il-grupp inbidel, pero l-għan ta’ LINK baqa’ dejjem l-istess: dak li jipprovdi post fejn          

iż-żgħażagħ jiltaqgħu ma’ żgħażagħ oħra u  jikbru flimkien. 

 

Għalhekk dan il-weekend huwa stedina ... stedina għalik biex jekk għandek ‘il fuq minn 

16-il sena tiġi tipprova l-grupp LINK. Agħti ċans, nassigurak li hija esperjenza ta’ min 

jipprovaha, li minnha ser tiggwadanja żgur - titlifx din l-opportunita’!  

 Mob: 79081101  |   info@linkyouths.org   |   www.linkyouths.org 

FREE TRIAL ma’ LINK ... x’jiġifieri? 

Mill-pinna  ta’ Anne Marie Mercieca (koordinattriċi ta’ LINK Youths) 
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L-erba` ittri tal-isem tal-grupp tagħna, LINK, ifakkruni f’erba` kelmiet. Naħseb, 

dawn il-kliem għandhom ikunu  

l-għan, ta’ għalfejn niġu kull 

nhar ta’ Ġimgħa biex niltaqgħu 

fil-grupp LINK. 

 

L-ittra ‘L’ iġġib quddiem 

għajnejja l-kelma Laqgħa. Din 

tagħna hi laqgħa ta’ kull nhar ta’ 

Ġimgħa. Niġu biex niltaqgħu ma’ sħabna. Niġu biex nagħmlu ħbieb ġodda. Imma 

ħafna drabi ninsew, li din 

tagħna, hija wkoll laqgħa 

m’Alla.  IVA m’ALLA!! 

Għax lil Alla ma ssibux 

biss fil-Knisja, iżda ssibu 

aktar barra fil-proxxmu 

tiegħek. Sabiex din il-

laqgħa tagħna tilħaq il-

milja tagħha, irridu 

dejjem niftakru li fi 

sħabna, kemm dawk 

viċin tagħna u anke dawk 

ftit anqas viċin, hemm 

Alla. L-istess Alla, li 

ħalaqna għalih u tagħna n-

nifs tal-imħabba. 

 

U hawn niġu għat-tieni ittra ta’ LINK, l-‘I’ tal-kelma Imħabba. La nemmnu f’Alla u 

narawh fi sħabna tal-grupp, nemmnu fl-imħabba, għax Alla hu mħabba. L-imħabba 

fiha diversi forom. Imma ejjew naraw l-imħabba fis-sens wiesgħa tagħha. Eżempju 

l-imħabba lejn ħutna, għax bħala grupp għandna naraw xi bżonnijiet neħtieġu u fejn 

nistgħu ngħinu lil xulxin biex dak li nagħmlu, nagħmluh b’sens ta’ solidarjeta’, li 

jimlina bil-ferħ veru. 

LINK ... Is-sinjifikat 
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Mill-pinna  ta’ Andrew Pace 

Ferħ li bis-saħħa tiegħu nifirħu 

flimkien. L-ittra ‘N’, it-tielet ittra ta’ 

LINK: Nifirhu. Iva, il-qalb tifraħ 

meta f’ħutna naraw l’Alla u l-

imħabba tiegħU. Għalhekk inkunu 

rridu li niltaqgħu mal-ħbieb vera 

tagħna u nifirħu. Nifirħu mhux għax 

boloh, imma nifirħu għax nafu li 

f’din il-laqgħa ħa nsibu ħbieb veri u 

grupp bis-sens, li se nsibuh meta 

f’ħajjitna jinqalgħu l-kunflitti. 

 

Il-‘K’, ir-raba’ ittra ta’ LINK għall-

Kunflitti. Il-kunflitti, li niltaqgħu 

magħhom fil-ħajja u jagħmluha aktar 

iebsa u għat-telgħa. Il-kunflitti, li jġegħluna nħarsu lejn ħutna minn lenti kerha, li 

jtappnu l-viżjoni t’Alla u l-

imħabba tiegħU. Imma jekk 

il-pedamenti ta’ ħajjitna 

huma mibnija fuq Alla u l-

imħabba tiegħU, għandu 

jkun faċli għalina li 

flimkien mal-għajnuna ta’ 

sħabna, jirnexxilna negħlbu  

kull kunflitt, biex fuq 

wiċċna terġa’ tfiġġ it-

tbissima tal-ferħ. 

 

Din hi s-sentenza li tiġi 

f’moħħi kull darba li niġi 

LINK: Laqgħa ta’ Imħabba 

biex Nifirħu u nwarrbu l-

Kunflitti. 
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LINK ... Xi jfisser għalija? 

LINK hu grupp li fih
 iż-żagħżugħ jieħu 

formazzjoni tajba. 
Antonio Montebello 

G ħ a l i j a  
h u w a 

opportunita’ biex nagħmel ħbieb ġodda u biex 

insaħħaħ il-karattru tiegħi. 
LINK jagħtini l-

opportunita’ li n
itgħallem affarijie

t ġodda. 
Max Cini 

Inħobb lil 
LINK u jogħġbuni l-l

aqgħat tie
għu għax huma 

interessanti u
 ta’ fo

rmazzjoni. Antonella Buttig
ieg

 

Għalija ifisser opportunita’ ta’ ħbieb ġodda, tisħiħ fil-fidi 

nisranija tiegħi u post fejn niskopri t-talenti tiegħi. 

Jurgen Attard 

Familja numeruża, fejn issib ma’ min taqsam 

il-ħsibijiet tiegħek u tkun apprezzata kif int. 

Deborah Tabone Ta’ ġewwa, flimkien. 

Brandon Psaila 

F’LINK sibt komunita’ li tilqgħak bi ħġarha, 

familja magħquda u ħbieb tal-qalb. 

Caroline Mercieca 

Grupp li jagħtik ċans tagħmel aktar ħbieb 

ġodda,  li titkellem man-nies, tara ħaddieħor 

kif jaħsibha filwaqt li ssib ħbieb li tista’ tafda. 

Odelon Vella 
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Il-post li 
jgħaqqad u jlaqqa’ ħbieb ġodda u niġi 

aċċettata kif jie
n. 

Ruth Cefai 

G ħ a l i j a  
h u w a 

opportunita’ biex nagħmel ħbieb ġodda u biex 

insaħħaħ il-karattru tiegħi. 
LINK jagħtini l-

opportunita’ li n
itgħallem affarijie

t ġodda. 
Max Cini 

Familja numeruża, fejn issib ma’ min taqsam 

il-ħsibijiet tiegħek u tkun apprezzata kif int. 

Deborah Tabone 

Familja
 ta

’ ħ
bieb veri 

u si
nċieri, 

għeni n
kun ik

tar 

kunfid
enti m

iegħi u
 m

a’ d
awk ta

’ m
adwari, 

għeni 

nikber u
 niżvilu

ppa lil
i n

nifs
i. 

Rebecc
a Vella Pawley 

Għaqda u ħbiberija. 

Daniel Mintoff 

LINK huwa dak li jgħaqqad lil kulħadd bħala 

ħaġa waħda mingħajr ebda pika żejda. Cheryl Mamo 

Familja u ħbiberija sinċiera. 

Rowena Testa 

Esperjenza ta’ ferħ, ħbiberija waħda b’għan 

wieħed li ssib dak li veru jagħmel sens. 

Antoine Galdes 
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LINK ... L-esperjenza tiegħi fit-tim 

Vjaġġ spiritwali, soċjali u fuq kollox familjari – hekk inqis l-esperjenza tiegħi, 

għal dawn l-aħħar ħames snin, fit-Tim u l-grupp ta’ LINK. Ma nixba qatt ngħid 

li LINK tani wisq aktar milli jien qatt stajt offrejt. L-ewwel nett tani ħbieb 

sinċiera, ġenwina u li nista’ insejħilhom ilkoll ħuti. Laqqgħani ma’ persuni 

straordinarji, li bil-karattru, l-valuri, d-doni u ħajjithom għenuni nagħraf aktar xi 

tfisser għaqda..xi tfisser familja u fuq kollox xi tfisser li tagħti kollox għall-

imħabba tal-oħrajn. LINK kien strumentali biex inkun il-ħin kollu qrib tal-Mulej 

u niftakar li dak kollu li qed nagħmel, nagħmlu għal glorja tiegħU u mhux għal 

gwadann personali tiegħi. Nista’ ngħid li LINK kien għalliem ta’ veru li 

mingħajr ħafna diskors għallimni fost l-aqwa lezzjonijiet għal ħajti.  

 

LINK huwa parti minni, parti minn ĦAJTI...LINK huwa jien, inthom u 

AĦNA...LINK huwa FAMILJA, familti....LINK huwa IMĦABBA...LINK 

huwa TALBA dejjiema għal ALLA.   

Noel Zammit Pawley 

 
LINK tani hbiberija li qatt ma kont esperjenzajt qabel. Il-

fatt li thossok magħqud b’dik l-għaqda ta’ familja huwa 

xhieda ċara ta din il-ħbiberija kollha. Dħakna flimkien, 

bkejna flimkien, fraħna flimkien, u esperjenzajna ħafna 

emozjonijiet li fl-aħħar mil-aħħar dejjem gawdejnijhom 

flimkien bhala familja waħda magħquda. Nirringrazzja 

'l Mulej li għoġbu jlaqqgħani mal-grupp :) 

Dario George Formosa 
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LINK ... L-esperjenza tiegħi bħala membru 

Stephanie Abela 

LINK għalija jfisser ħbiberija, għax fih sibt ħafna nies li stajt nibni 

ħbiberija sinċiera magħhom. Nieħu pjaċir ħafna meta nattendi l-

laqgħat għax inħossni li nista’ nesprimi ruħi aħjar, u ċerta wkoll li 

jekk ikolli bżonn xi għajnuna ħa nsib ħbieb li lesti jgħinuni. Għal-

hekk nista’ wkoll inqis il-grupp LINK bħala familja waħda kbira, 

fejn flimkien naqsmu ħafna esperjenzi bejnietna, u naf li dejjem 

ħa nieħu pjaċir fil-kumpanija ta’ dan il-grupp!  

 

Maria Bonnici 

LINK  huwa grupp ta’ żgħażagħ, immexxi miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ, 

iżda forsi jkun hemm min jgħid, “ B’daqshekk x’hemm differenti minn 

gruppi oħra?”. Faċli tgħid li tattendi għaqda iżda mhux faċli li tħossok 

parti  minnha, u din li tagħmel LINK differenti minn kull għaqda u grupp 

ieħor. Minn esperjenza personali nista’ ngħid li barra li LINK laqqagħni ma’ 

nies ġodda li illum huma ħbieb tiegħi, LINK kabbarni. Kabbarni f’sens ta’ 

karattru, self esteem, fil-mod ta’ kif nara l-affarijiet, fil-mod ta’ kif insemma’ 

l-opinjoni tiegħi u ħafna aktar. Iżda aktar importanti minn dan kollu huwa li 

LINK għinni nsaħħaħ il-fidi tiegħi.  

 

Ejja u għix din l-esperjenza int ukoll mal-familja ta’ LINK kull nhar ta’ 

Ġimgħa fit-8:30pm fiċ-Ċentru tal-parroċċa ta’ San Ġorġ f’ Ħal Qormi. 

Il-bieb ta’ LINK miftuħ għalik ukoll...int lest li tilqagħha l-

istedina?...Narak!! 
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LINK Kalendarju : Novembru - Diċembru 2012 

Inħobbok Mulejja, m’għandix biżżejjed kliem biex infissirlek dak li nħoss 

għalik. Nistrieħ meta niftakar li inti taf x’hemm fil-fond ta’ qalbi, 

 

Għax ...   

Int taf kollox, Inti tajjeb, Int l-aħjar, Int l-aqwa, Int Omnipotenti, Int ġust, Int 

Missieri, 

...u jiena nħobbok! 

Amanda Jane Vassallo (1987-2008) 

It-talba ta’ LINK 


