Attivitajiet
3 ta’ Mejju: 8.00pm, Project House- Taħdita minn Fr. Karm Debattista (MSSP). Illum se ssir
ġabra bejn il–membri sabiex tingħata għall-missjoni.
5 ta’ Mejju: Ġurnata Għawdex, niltaqgħu iċ–Ċirkewwa fit–tmienja u nofs u niġu lura mal–
vapur tas–sitta. Għall-ħabta tas–siegħa u nofs ikollna l–ikla għand il- “Lantern” . Se jkollna vann
minn ħdejn l–Education fis-sebgħa u nofs. Prezz tal–ikla €15 u tal–van €5. Il-programm ta’ din il
–ġurnata qiegħed fuq in-newsletter ta’ April. Booking ma’ Rita Attard 79385677
10 ta’ Mejju: 8.00pm, Project House– Fr. Saviour se jiċċelebra l–quddiesa ta’ Jum l–Omm
17 ta’ Mejju: 8.00pm, Project House– Illum nagħtu ftit tagħrif dwar ix–xogħol tal–kumitat u
wara ssir taħdita bejn il–membri
24 ta’ Mejju: 8.00pm, Project House- Alfred u Bridgette Grech se jaqsmu magħna l–istorja u l–
esperjenzi tagħhom dwar Medjogorje.

31 ta’ Mejju– Birthday Celebrations– BOTTEGIN Palazzo Xara, Rabat
Starters– Vegetable Soup or Chicken and Mushroom Penne
Main Course Buffet– Pork Loin, Chicken Drumsticks, Beef Stew with Vegetables and Potatoes
Dessert– Traditional Dates
Booking– Maria Caruana on 99890727— Prezz- €20 - Hin- 20.00
Id-Drinks mhux inkluzi
——————————————————————————————————————————Grazzi lil dawk il–membri li bagħtu l–kitba tagħhom sabiex tidher fil-fuljett tal-grupp.
Il-quddiem se jkollna taħdita ma’ Fr. Saviour li ser iwieġeb id–domandi tagħkom. Għal dan il–
għan qegħdin nistidnukhom tiktbu d–domandi tagħkom u tgħadduhom lil Victor. M’ hemmx
għalfejn tiktbu l-isem.
Hija x-xewqa tal-kumitat li meta tkun ġejja persuna ġdida fil-grupp, din tiltaqa’ minn qabel
magħna u ma’ membri oħra li jkunu jistgħu jippreparawha fuq xi jfisser il-grupp. Għalhekk
għandna bżonn 4 membri li flimkien mal-kumitat jattendu għal taħriġ meta jkun hemm bżonn.
Ħbieb, nixtieq li waqt li jkunu għaddejjin id-diskussjonijiet nitfu l–mobiles u ma nagħddux
kummenti. Ma nixtieqx noqgħod insikket lil ħadd waqt il–laqgħat.
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Ħbieb, Ili ftit naħseb fuq din l-ewwel kitba tiegħi f’dan il-fuljett. Nistqarr magħkom, kont ser
nikteb fuq il-mewt u kif din il-mewt laqqgħatna bħala grupp. Wara ftit bdilt il-ħsieb u ddeċidejt
li nikteb fuq il-ħajja. Hawn min jgħid li ħajja waħda għandna, jien ngħid li mewt għandna waħda
filwaqt li l-ħajja hi kuljum. Għalhekk naħseb li aħjar nikteb ftit fuq xi ħaġa li ngħaddu minnha ta’
kuljum.
Meta tgħaddi minn dak li għaddejna aħna, fil-verità m’għandekx wisq għażla, jew toqgħod
imsakkar id-dar tibki xortik bil-konsegwenza li tinqered int u dawk ta’ madwarek jew inkella
tagħmel kuraġġ u tipprova timxi ftit ftit, pass pass ‘il quddiem. Xejn mhu faċli. U hawn fejn
jidħol il-grupp tagħna. Grupp li l-għan ewlieni tiegħu hu li noffru support lil xulxin. Is-support
ser jibqa’ l-għan ewlieni tal-grupp tagħna anke fil-futur.
Hu ta’ sodisfazzjon meta tara l-progress li jagħmlu l-membri tagħna f’din it-triq diffiċli. Dan
grazzi għal kulħadd, għall-mod kif nilqgħu magħna membri ġodda u għall-mod kif nippruvaw
ngħinu mill-esperjenzi personali tagħna. Irridu nifhmu u napprezzaw li aħna lkoll individwi
differenti b’karattri differenti u rridu nifhmu ukoll li xi kultant aħjar kelma nieqsa minn kelma
żejda għax mhux dejjem inkunu nafu l-individwu minn xhiex ikun għaddej. Li niġġudikaw lil
xulxin mhix xi ħaġa tajba.

Il-kumitat il-ġdid se jkompli jibni fuq ix-xogħol kbir li sar mill-kumitati ta’ qabilna. Ideat ġodda
ser ikun hemm u fejn ikun hemm bżonn dawn ser jiġu diskussi mal-membri. Tiddejqux tersqu ‘l
quddiem l-ideat tagħkom. Fejn ikun possibbli naraw kif dawn l-ideat naħdmu fuqhom.
Nixtieq nagħlaq billi nawgura lill-kumitat il-ġdid għal sena ħidma favur il-membri tagħna u
nixtieq nirringrazzja lil Louise u lil Mark għax-xogħol li għamlu fil-kumitati ta’ qabel.
Lil Maria Borg ħallejtha għal aħħar. Jiena ċert li nkun qiegħed nitkellem f’isem kulħadd jekk
ngħid li aħna lkoll midjunin ma’ din il-persuna li ddedikat tant snin ta’ ħidma lejn dan il-grupp
mingħajr ebda nteressi personali ħlief l-interess li tara grupp jikber magħqud.
Grazzi Mark, Louise u Maria.
Tinsewx ħbieb, taħlux l- enerġija fuq il- mewt imma użawha fuq il-ħajja.
Dejjem tagħkom
Victor.
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Zommu dawn id–dati vojta;

Victor Galea- Chairperson

26 ta’ Lulju - Kemmuna

Meta titlef lil xi ħadd li tkun għaddejt l-isbaħ żmien ta’ ħajtek magħha/miegħu, it-telfa
tkun tant kbira li ħajtek tinbidel mill-lejl għan nhar. Tħossok vojt, bla skop. Kollha
kemm aħna għaddejna minn din it-traġedja. Trid u ma tridx ikollok tkompli għaddej.
Kulħadd isib metodi differenti kif ikampa fis-sitwazzjoni. Il-maġġoranza jfittxu lgħajnuna mill-ħbieb, mill-familjari jew gruppi ta’ support. Hawn oħrajn li jippreferu
jfendu għal rashom kif kont għamilt jien għal aktar minn sitt snin.

John Trapani– Viċi Chairperson

9 ta’ Awwissu – Gozo by night

Kuġinti ppruvat bosta drabi tħajjarni mmur magħha għall-laqgħat tal-grupp tassupport Minus One. Ġewwa qalbi għidt; jien qiegħed tajjeb, niġi minus one jonqosni!
Taħt skuża jew oħra dejjem għidtilha le. Fl-aħħar, għax stħajt nivvinta aktar skużi,
aċċettajt.

Mary Micallef– Assistenta Organizzatrici Attivitajiet

Jiktbu l–membri

L-ewwel darba ħassejtha diżastru; ma naf lil ħadd, ċrieki ta’ nies jitkellmu u jien qisni
ħuta barra mill-ilma (bħal tax-Xemxija wara l-maltempata) Kieku mhux għax kuġinti
għamlet minn kollox biex tkompli miegħi kont nitlaq il-barra wara kwarta. Biex naqta’
fil-qasir bil-mod il-mod bdejt nidra u bla ma naf spiċċajt darbtejn fil-kumitat. Minn
dakinhar indunajt kemm hu utli li tinvolvi ruħek fil-grupp għax mingħajr ma taf tkun
qiegħed tgħin ukoll lilek innifsek.
Aktar ma għadda żmien aktar bdejt inħossni aċċettat u bdejt napprezza aktar il-ġid li
joffri dan il-grupp. Kull meta niġi mitlub biex nagħti daqqa t’id, nagħmilha bil-qalb,
għax inħoss sodisfazzjon kbir li naqsam il-ftit li naf mal-kumplament tal-grupp.
Tgħallimt ħafna mingħand l-oħrajn għax kulħadd għandu x’joffri. Il-grupp hu mħawwar
b’ħafna talenti differenti.
Il-vojt li ħalliet marti għadu hemm u ħadd mhu se jimlieh, imma bis-saħħa tal-grupp
irnexxieli ntaffi mis-solitudni li kont fiha.
Fjura waħedha xorta tgħix u tfewwaħ, imma meta tkun m’oħrajn jiffurmaw bukkett
sabiħ u l-fwieħa tkun aktar qawwija. Hekk l-istess fil-grupp tagħna, aktar ma
ningħaqdu u ngħinu lil-xulxin aktar nagħmlu ġid. Kif jgħid il-malti fejn hemm l-għaqda
hemm is- saħħa, basta l-għaqda tkun vera, sinċiera u mhux egoista.

Joseph Farrugia.

Charlotte Camilleri- Segretarja
Joyce Bartolo- Kaxxiera
Maria Caruana- Organizzattrici Attivitajiet

Rita Attard– Asistenta Segretarja

Fjura waħedha xorta tgħix u tfewwaħ, imma meta tkun m’ oħrajn
jiffurmaw bukkett sabiħ u l-fwieħa tkun aktar qawwija.

Tifel kien ser jorqod, niżel għarkubtejh ħdejn is-sodda, radd is-salib u beda jitlob
b'leħen veru għoli: "Bambin, għal birthday għada nixtieq playstation"
"Isma' ħi, il-Bambin mhux trux qaltlu ommu"
"Naf ma, imma n-nannu fil-kamra l-oħra qiegħed u dak ma’ tantx jisma"

Il-bieraħ ir-raħal kien hemm Ivan li kien fuq mutur ġdid fjamant u beda jdur u jdur
b'veloċità kbira mal-pjazza. Kull meta jara n-nies jgħajjat: "Hawn xi ħadd għandu
mutur bħal dan?" Meta għamel kwarta jdur, Ċensu li kien fuq bank għal frisk ma’
felaħx iżjed u għajjat: "Iva hawn jien għandi wieħed bħalu"
"Mela ħaffef man, għidli kif nitfih għax ma nafx"

Mara kellha tifel ta’ seba’ snin u tarbija ta’ xahar. It-tifel staqsa lil–ommu “ma hija
minn fejn ġie?” L– omm weġbitu “minn għand il–bambin ħanini” It-tifel reġa’ staqsa
“U sakemm ġie min ħa ħsiebu?” “L–anġlu tal-bambin ħi“ wieġbet l– omm. It–tifel
pront pront qalilha “qiegħed sew dan l-anġlu bagħtu mingħajr ħwejjeġ lil hija”

