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Amanda Muscat

Awguri!! Is-Sena t-Tajba!!
Malli jdoqqu t-tokki ta’ nofsillejl, wara li ħafna minna
jkunu qegħdin jagħmlu l-countdown għas-sena
l-ġdida, kulħadd jibda jawgura lil ta’ madwaru sena
ġdida u tajba…sena li nittamaw tkun ftit aħjar jew
tajba daqs dik ta’ qabilha.
Iżda, meta jibda joqrob l-aħħar ta’ Dicembru, bħal
donnu kulħadd iqum mill-ħolma u jirrealizza li
għaddiet sena oħra, jew aħjar, taret sena oħra. Barra
minn hekk, nibdew ukoll nħarsu lura naqra żgħira
lejn dak kollu li ġara, għamilna u minn xiex nkunu
għaddejna f’dik is-sena li waslet biex tintemm. U inti
x’qed tara f’dak kollu li għaddejt minnu s-sena l-oħra?
X’ser tħalli warajk? X’ħa tipprova żżomm jew tagħmel
differenti għas-sena l-ġdida?
Bħala bnedmin m’aħniex maħluqin biex inkunu
dejjem bid-dwejjaq, negattivi, stressjati, b’nervi kbar u
geddum sal-art... Imma allura ngħid jien, għalfejn ġieli
tħares ħarsa madwarek u ħlief nies b’qalbhom sewda u
b’għajnejn miksurin ma tarax? Sfortunatment, il-ħajja
tagħna mhix dejjem ward u żahar, u mhux dejjem ikun
possibli li nkunu bi tbissima mċarrta fuq wiċċna l-ħin
kollu. Ħajjitna hija bilanċ, bħal fjuri li jekk ma jarawx
naqra maltemp u xita ma jkunux jistgħu iwarrdu,
u l-istess il–ħajja tagħna – ma nistgħux ingawdu
s-sabiħ u l-ferħ tagħha jekk ma nduqux ftit mill-morr
li ġġib magħha l-ħajja mortali fuq din id-dinja.

Allura x’inhu s-sigriet? Għalina l-insara s-sigriet
ma huwa sigriet xejn, għax ħadd ħlief il-preżenza
ta’ Alla nnifsu fiċ-ċentru ta’ ħajjitna ma jista’ jtina u
jimliena b’ċertu ferħ li ma ssibu mkien izjed ħlief f’dik
il-maxtura zgħira ta’ Betlem, jew aħjar, fit-tabernaklu
żgħir fuq kull artal. Eżatt kif qal il-Papa lill-ħaddiema
tal-Vatikan li għandna nixtarru aħna wkoll: “Ħudu
ħsieb il-ħajja spiritwali tagħkom u r-relazzjoni
tagħkom m’Alla, għax dik hija l-qofol u l-bażi tal-ħajja
tagħkom - dak kollu li intom u li tagħmlu”.
Imma mbagħad ma ninsewx ukoll dawk ta’ madwarna,
il-familjari u l-ħbieb. Ma ninsewx ukoll li l-flus u
l-affarijet kollha materjali, li xi drabi naħsbu li ma
nistgħux ngħixu mingħajrhom, jiġu u jmorru, iżda
meta titlef lil xi ħadd għażiż tiegħek ma tkunx tista
treġġa’ l-arloġġ lura biex tgawdi iktar ħin miegħu/
magħha. Għalhekk, toqgħodx tħares lura biss għax
dak issa passat, ma tistax tirranġah jew tmur u tibdel
xi ħaġa minnu. Iżda fl-istess ħin, mingħajr ma tinduna
waqt li qed tħares lura, int ukoll miexi ‘l quddiem u ma
tistax timxi sew b’rasek imdawra u għajnejk x’imkien
ieħor, għax tista’ titfixkel jew taħbat ma’xi ħaġa filwaqt
li tkun qed tħares x’imkien ieħor.
Ħares biss lura momentarjament, biex tiftakar, biex
tara fejn wasalt, biex ikollok preżent u futur aħjar u
biex titgħallem mill-iżbalji u ma’ terġax. Filwaqt li
nawgura lilek u ‘l maħbubin tiegħek is-sena tajba,
nixtieq ngħidlek ukoll biex ma tieqafx tħares lura biss
- gawdi ħajtek u lil ta’ madwarek, biex meta jgħaddi
ż-żmien u terġa’ tħares ftit lura ma tara xejn ħlief
memorji sbieħ, ħolm mibdul f’realta’ u passat li fforma
dak li inti illum.

SENTEJN
BHALA
MEMBRU TA’ LINK
Aaron Camilleri
Propju fl-erbatax ta’ Diċembru tal-elfejn u tnax bdiet l-avventura tiegħi ġewwa LINK. Nista’ ngħid li
kienet avventura mimlija b’kollox! Kienet propju persuna u ħabiba tiegħi li ħeġġitni nibda nattendi.
Għall-ewwel, peress li kont għadni ġdid, bdejt inħossni ftit beżgħan u bdejt insibha bi tqila biex
naċċetta, iżda mbagħad wasal il-Ġimgħa ta’ wara u minn hemm tista’ tgħid li mill-ewwel laqatni
kemm il-grupp kif ukoll in-nies. Insomma, diffiċli ma jolqtokx meta tirrealiżża li nies bħalhom illum
il-ġurnata diffiċli ssib. F’LINK hemm esperjenzi li żgur se jibqgħu f’qalbi, fosthom laqgħa li kont
għamilt fil-ħamsa t’April tal-elfejn u tlettax ma’ membru ieħor, bl-isem ta’ “Ma qtajtx qalbi iżda għażilt
li NGĦIX!!”. Mument ieħor li żgur se jibqa f’qalbi għal tul ħajti kollha hija sorpriża li kienu għamluli
l-membri stess ftit qabel tlajt Londra għal intervent mediku fil-ħamsa u għoxrin ta’ Ottubru tal-elfejn
u tlettax. Dakinhar kont bqajt kważi bla kliem għax ħaġa bħal dik ma kont nistenniha qatt!! Għalhekk
jien inħeġġeġ lill-qarrej biex huwa wkoll jingħaqad magħna, għax f’LINK mhux biss tinforma ruħek
iżda issib ukoll ħbieb ġodda li żgur qatt ma jiddispjaċik li ltqajt magħhom!!
Nagħlaq billi ngħid grazzi kbira lill-membri kollha tal-grupp LINK YOUTHS tal-opportunita’ li tawni
bil-laqgħat li tellajt u billi tawni ċ-ċans nesprimi ruħi fejn kien hemm bżonn!!

(Nota tal-editur: Nitolbukom biex fit-talb taghkom tiftakru f’Aaron kif ukoll fil-familja tiegħu minħabba li
bħalissa għaddejjin minn mumenti xejn faċli)

HARSA LEJN
IS SENA 2014

MILL-PINNA TA'’ ZEWG MEMBRI GODDA
Michela Deguara
Spiċċat sena oħra u bdiet oħra. Għall-grazzja ta’ Alla
din is-sena ingħaqadt ma’ grupp...LINK.
Niftakar fis-sena 2013 kienet ġiet waħda mill-membri ta LINK u staqsietni: “Tixtieq tingħaqad ma’
LINK?”, u jiena kont għedtilha, “Nixtieq imma mhux
għalissa.” Dak iż-żmien ma kontx naf LINK x’joffri u
n-nies li jagħmlu parti minn dan il-grupp. Imbagħad
bdejt naħseb bejni u bejn ruħi, “Imma x’jista’ jkun dan
il-grupp? Joqgħodu jitolbu biss, jew ikollna hikes
u affarijiet hekk?” Dak iż-żmien kull grupp li kien
hemm hekk kienu jagħmlu...imma ma ttinix tort,
kelli ħmistax-il sena u ma kontx matura biżżejjed.
Wara li ddeċidejt li nissieħeb ma’ dan il-grupp qbadt
lill-ħabibti u għedtila li kont ser ningħaqad ma’ LINK
wara xi żmien naħseb jekk għandix nidħol jew le, u
staqsejtha jekk tridx tissieħeb miegħi hi ukoll.
15 ta’ Awwissu 2014 – id-data li fiha ingħaqadna malgrupp LINK. Għadni niftakarni dieħla mill-bieb kwieta kwieta u nisma’ lil wieħed mill-membri jgħid,
“Naħseb ġew il-ġodda.” ...u iva, aħna konna! Meta
dħalt kien hemm nies mhux ħażin, xi nies li kelli
idea min huma u oħrajn le. Dakinhar stajt niltaqa’
ma’ nofs il-grupp għax l-oħrajn kienu l-Peru, imma
wara li ġew lura iltqajna magħhom ukoll. Minn dakinhar li dħalt ġewwa LINK klikkjajt ma’ ħafna minnhom u kollha għandhom dik ix-xi ħaġa sabiħa li
ma tiddejjaqx magħhom. Persuna partikolari qbilt
ħafna magħha u għadna ħbieb sewwa sal-ġurnata
tal-lum. Dan il-grupp, apparti li jkun hemm laqgħat
ta’ informazzjoni, reliġjuzi u anke ta’ gost, jgħinek
ukoll issib lil Alla f’ħajtek.
Naħseb jekk jiġi xi ħadd u jistaqsini jekk nerġax
lura mill-ħsieb li nidħol ma’ LINK, nirrispondih
“Ma jiddispjaċini xejn li għamilt din l-għażla, anzi
nħeġġek biex tingħaqad ma’ dan il-grupp.” Bissaħħa ta’ dan il-grupp għamilt ħafna ħbieb, kollha
b’karattru differenti, u nirringrazzja lil Alla għal din
is-sena sabiħa li tani magħhom.

Christabelle Rapa

Għaddiet sena oħra u bdiet waħda ġdida. Sena
b’tifsira speċjali. Is-sena 2014 kienet imżewqa
b’kollox.
Għalina l-Maltin, is-sena 2014 ħa tibqa’ mfakkra
għal diversi avvenimenti li ġraw u li lilna l-Maltin
jgħaqqduna billi lkoll inħossu sens ta’ patrijottiżmu.
Sa mill-bidu tas-sena, b’ħeġġa kbira bdiet tipprepara
biex tospita l-Junior Eurovision li sar fil-15 ta’
Novembru u li seħħ għall-ewwel darba f’Malta ġewwa
x-ship building fil-Marsa. Kien spettaklu mill-aqwa
u professjonali. Ħadu sehem sittax-il pajjiż, fosthom
Malta li ġiet rappreżentata minn Federika Falzon
bid-diska ‘Diamonds’. Ir-rebbieħ ta’ din is-sena kien
Vincenzo Cantiello għall-Italja bid-diska ‘Tu primo
grande amore’. Dan kollu seħħ għaliex kien propju
s-sena l-oħra fl-2013 fejn Gaia Cauchi, li tattendi
l-iskola tiegħi, rebħet bid-diska ‘The Start’ fil-Junior
Eurovision li kien sar fl-Ukraina.
Avveniment importanti u storiku ieħor kien meta
Malta ċċelebrat il-ħamsin sena anniversarju millkisba tal-Indipendenza. Għal din l-okkażjoni saru
diversi ċelebrazzjonijiet ġewwa l-Port il-Kbir u l-Belt
Valletta, fejn kienu mistiedna l-ogħla awtoritarijiet
tal-pajjiż. Fosthom kien hemm il-Prinċep William li
ġie Malta proprju għal din l-okkażjoni.
Fis-sena 2014 l-poplu Malti fakkar ukoll il-35
anniversarju minn meta l-gżejjer Maltin inħelsu
għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom minn kull
qawwa barranija. Tradizzjoni li ssir propju f’dan iljum hija r-Regatta fil-Port il-Kbir.
Is-Sena 2014 għalija kienet sena mimlija esperjenzi
ġodda li għallmuni ħafna. F’LINK għamilt ħbieb
ġodda u permezz tal-laqgħat li kellna s’issa tgħallimt
ħafna. Laqgħat interessanti ħafna li għenuni nħares
‘il quddiem b’ħeġġa akbar u nistenna fuq ix-xwiek
is-sena li jmiss. Is-sena 2015.

VOLONTARJAT

Dan ix-xaghar tkellimna ma’ uħud miż-żgħażagħ ta’ Link li għamlu esperjenza
ta’ volontarjat barra minn pajjiżna u saqsejnihom :

“Liema esperjenza/mument hi/hu l-aktar għażiż/a għalik millvolontarjat li għamilt?”

Il-ġurnata dejjem tibda bil-quddiesa għal Giggi u breakfast, imma din il-ġurnata kienet
timmarka l-bidu tal-ħidma tagħna fil-parroċċi, jien bħala l-ewwel biċċa xogħol kont ma’
Joseph u kellna ninstallaw sistema ta’ audio visual ġo sala fil-parroċċa ta’ Fr. Alex. Xi 12.00
Fr. Alex ġie għalina biex immorru għal grupp li kien qed iżur il-familji. Xħin wasalna kien ftit
ta’ xokk għax sibna familja li kienu qed joqgħodu ġo żewġt ikmamar. Kamra minnhom li ma
kinitx ikbar minn 3 x 3 metru fejn kienet il-kċina u fejn “jilqgħu in-nies”, oħra ta’ 2 x 4 metru
fejn jorqdu l-familja kollha f’daqqa, u toqba fl-art fil-parapett li sservi bħala toilet. Kien ta’ xokk
għax, apparti l-miżerja ta’ post kollu trab u nixfa, din kienet familja ta għaxra min-nies. Ma
ninsa qatt l-espressjoni ta’ wieħed mit-tfal li kellu ħmistax-il sena, li f’wiċċu kien jidher biċċar li kien qed jirrealizza f’liema miżerja qed jgħix u kien qed jiddejaq minna li konna kważi
tal-eta’ tiegħu u ngħixu aħjar minnu.
Wara nofsinhar, wieħed li jgħin lil Father wassalna sa kumpless enormi fejn tista’ tixtri u
xi l-4.00 Fr. Alex ħadna dawra ġol-parroċċa tiegħu li hi l-iktar qrib tal-muntanji u l-inqas
żviluppata. Kif wasalna lura l-compound kellna ċans nieħdu xawer u għamilna group
processing session, kilna, għedna kelma u rqadna.

Mauro Fenech

Kien mument mhux mistenni. Iżda fl-istess ħin tant ta’ min jgħożżu. F’lejla waħda,
l-patri li miegħu konna qed naħdmu qalli, “nhar is-Sibt fil-parroċċa ħa niċċelebraw
il-preċett, trid tmexxi int?” Meta kont ġejt lura mill-Peru tnax-il sena ilu, kont
għamilt xewqa li meta nqaddes immur lura mqar għal ftit. Għaldaqstant, meta
f’Awwissu li għadda kelli x-xorti li nwettaq din ix-xewqa, ħassejt li xtaqt imqar
inqaddes quddiesa waħda bi lsien il-poplu. Xtaqt nurihom li ma kontx insejthom,
li kont għadni nħobbhom, u li fuq kollox il-miklem tagħhom kien għadu f’qalbi.
Libbsuni sabiħ wisq, għalkemm il-papoċċ li kelli mxedd ma kienx addatt għal
okkażjoni. Talbu miegħi, qaddist magħhom, fehmuni, ħabbewni u ferħu bija. Kienet
esperjenza sabiħa wisq. Fi tmiem il-quddies, baħar ta’ nies ġew jgħannquni, u
jitolbuni nqiegħed idejja fuqhom u nberikhom; għax Mulej “jien żammejt kelmtek
f’qalbi” (Salm 119: 11a), u għalija saret għajn ta’ ħajja.

Fr. Dunstan Xuereb

Fost ħafna memorji li nibqa’ ngħożż mill-esperjenza tiegħi ta’ xahar summer camp ma’ tfal
u żagħżagħ Sqallin u s-sorijiet ta’ Madre Tereża f’Catania, hi l-aħħar ġurnata tal-Colonia.
Bħala ringrazzjament u tislima lill-familji taż-żagħżagħ, il-voluntiera flimkien mas-sorijiet
organizzajna attivita’ ta’ tisjir, reċta u quddiesa li għaliha kienu mistednin il-ġenituri, aħwa u
familjari li xtaqu jingħaqdu magħna fid-dar tas-sorijiet. Dakinhar rajt kemm hija importanti
għaż-żgħażagħ il-preżenza tal-familja f’ambjent li għalihom kien sors ta’ tant ferħ u paċi.

Caroline Mercieca

Dan is-sajf kelli x-xorti li nagħmel xahar volontarjat ngħin lissorijiet ta’ Madre Tereża fis-summer camp li jagħmlu għat-tfal
u adolexxenti li joqgħodu fiż-żona ta’ San Cristoforo, f’Catania.
Din l-esperjenza ġiet pjuttost bla ħsieb; sirt naf biha xi xahrejn
qabel ma bdiet, u wara li ħsibtha sew, iddeċidejt li mmur. Din
kienet l-ewwel darba għalija li għamilt volontarjat ta’ dan it- tip
u għalhekk kelli xi ftit biża fuq kif ħa nirrelata mat-tfal, peress li
huma ġejjin minn sfond differenti ħafna. Minkejja kollox, wara
ftit tal-ġranet it-tfal drawna u saru jħobbuna ħafna, u kienu
jiġu bi ħġarhom ħafna għall-attivitajiet u ħruġ. Diffiċli ħafna li
nsemmi l-memorji sbieħ li kelli, pero’ mument li nibqa ngħożżu
żgur hu meta ltqajna mat-tfal għall-aħħar darba, meta ndunajt
kemm dak il-ftit li għamilna aħna kien ifisser ħafna għalihom.
Minkejja l-isfidi kollha li kien hemm, it- tfal, flimkien massorijiet, apprezzaw ħafna l-preżenża u x-xogħol tagħna.

Rebecca Spiteri
Is-sena 2014 għalija kienet sena differenti mis-snin l-oħrajn. Fiha esperjenzajt il-volontarjat mal-foqra barra
minn xtutna fil-Peru. Li tagħmel xogħol volontarju kont naf x’jiġifieri imma man-nies foqra din kellha tkun
l-ewwel esperjenza allura kont eċitata ħafna.
Iltqajna ma’ numru ta’ nies. Episodju li żgur ser ngħożż huwa meta ltqajna ma’ raġel li kien jgħix waħdu li kien
ħelu ħafna u magħdur imma fl-istess ħin ma kienx imdejjaq. Nemmen li kien hekk għax dara f’ħajtu u allura
għalih hija xi ħaġa normali. Id-dar tiegħu kienet fi stat ħażin ħafna pero’ affaxxinani l-fatt li xorta kien kuntent
immens u apprezza kull ħaġa li bdejna nagħmlu miegħu.
Morna anke fejn it tfal. Vera bdew jieħdu gost jaraw lilhom infushom fir-ritratti li bdejna niħdulhom. Kien
hemm waħda pero’ li vera daħħkitni. Xħin rat ritratt tagħha qabdet niżlet dahra mal-art u saqajha fl-arja u bdiet
tidħak u xxejjer saqajha...vera bdejt nitbissem. Kienet xena wisq ħelwa .
Din l-esperjenza għenitni nifhem li Alla ma jinsa lil ħadd. Anke fil-faqar tagħhom, anke jekk kuljum għalihom
hija ġurnata ġdida b’ta liem mod li ma jafux kif ser jispiċċawha, għalihom il-ħajja hija rigal li jridu jaħdmu
għaliħ kuljum. Imma fl-istess ħin Alla jibqa magħhom u jagħmel mezz li ma jinsihomx. Alla ma jinsa lil ħadd
għax għalih aħna l-iktar ħaġa speċjali li teżisti fuq wiċċ din l-art. Looking forward biex il-Mulej ikompli jħalli
l-messaġġ tiegħu f’esperjenzi simili.

Marquita Formosa

ATTIVITAJIET:

jannar

02.01.15 - Food Court
09.01.15 - Għax Inti Missieri u Jiena Nħobbok
11.01.15 - 7 Snin Flimkien - Niltaqgħu mal-President
16.01.15 - Addicting Games.com
23.01.15 - Il-Ħolm: Immaġinazzjoni jew Realta’?
30.01.15 - Stress ...it -2 Parti

Frar

06.02.15 - Memiors in a Box
08.02.15 - All We Need is Love
13.02.15 - Comic Con : Carnival Party
20.02.15 - Sammart miegħek in-nuqqasijiet tagħna
27.02.15 - Laqa mtella’ mill-Membri

Marzu

06.03.15 - A vs A
13.03.15 - 15.03.15 - Irtir ghall-Membri
20.03.15 - Treasure Hunt
27.03.15 - Riflessjoni fuq id-Duluri
28.03.15 - Passover Meal

BIRTHDAYS:
Jannar
11 - Sarah Cutajar
Frar
28 - Gianluca Vella Valletta
Marzu
10 - Daniela Zammit
13 - Rowena Testa
15 - George Goodlum
17 - Marquita Formosa
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