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Attivitajiet Settembru 2019 

Ħbieb, Il-ħajja kollha deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet żgħar bħal x’se ssajjar, x’se tilbes, jew 

tibgħatx messaġġ jew deċiżjonijiet kbar bħal dawk li tieħu fuq il-familja, fuq ix-xogħol 

jew fuq id-direzzjoni li tkun tixtieq tagħti lil ħajtek. Min qiegħed f’pożizzjoni li jmexxi xi 

grupp jew kwalunkwe entita fid-diversita tagħhom kollha jaf li d-deċiżjonijiet ikollhom 

piż itqal. Jagħmel ħażin u huwa żball kbir jekk kull min imexxi jaħseb li kulħadd se 

jaqbel miegħu, jien meta niddeċiedi xi ħaġa d-dar, jew ma taqbilx it-tifla jew ma jaqbilx 

it-tifel jew timbaħ il-kelba. Jekk jaqblu t-tlieta li huma ninkwieta għax hija impossibbli li 

b’dak li tiddeċiedi togħġob lil-kulħadd. Insomma lil xi ħadd issib żgur.  Fil-grupp ukoll 

ikun hemm bżonn li nieħdu ċerti deċiżjonijiet u la jien u lanqas sħabi fil-kumitat ma 

nippretendu li kulħadd se jaqbel magħna. Dan huwa s-sabiħ tal-grupp. 

Ftit taż-żmien ilu kont qiegħed naqra artiklu nteressati fuq dan is-suġġett fejn l-awtur 

żviluppa argument u kiteb li bniedem jieħu mijiet ta deċiżjonijiet kuljum. Jiena n-numru 

eżatt ma nafux, li naf żgur hu li kollox huwa deċiżjoni. Meta ddeċidejna li nidħlu f’dan il

-grupp kienet deċiżjoni li ħadna. Li ngħinu lil ħaddieħor f’mument tant diffiċli u delikat 

f’ħajtu hija deċiżjoni wkoll. Li nirrispettaw lil xulxin hija deċiżjoni oħra. 

L-iskop uniku li għandu l-grupp huwa dak li noffru sapport u hekk se nibqgħu, se 

nibqgħu ukoll nimxu mal-istatut u r-regolamenti kollha li fih. Il-quddiem flimkien 

magħkom sejrin inkunu qegħdin nagħmlu evalwazzjoni tal-istatut sabiex naraw hemmx 

xi affarijiet li nistgħu inbiddlu. Illum qed ngħixu realtajiet ġodda u hawn liġijiet ġodda li 

rridu nindirizzaw. Meta jasal il-waqt nitkellmu. Fl-aħħarnett f’ ismi u f’ isem il-membri 

tal-kumitat nixtieq nirringrazjakom tal-kummenti ferm pożittivi li qiegħed ikollna u kif 

tafu, il-familja qegħda tikber. Jien is-suċċess tal-grupp ma’ nkejlux fuq in-numru tal-

membri imma fuq kemm membri narahom ġejjin ‘il quddiem u jgħidulek bid-differenza 

li l-grupp ikun għamel f’ħajjithom f’din il-mixja diffiċli tagħna r-romol. Tinsewx ħbieb, 

taħlux l-enerġija fuq il-mewt imma użawha fuq il-ħajja.  

                                                                                                       Dejjem tagħkom 

                                                                     Victor. 

6 ta’ Settembru: 8.00pm,Picnic Pembroke fejn l-Istitut tal-Edukazzjoni. Ġibu xi ħaga 

healthy x'tieklu, x'tixorbu, siġġijiet, imwejjed, torches u xi jersey għall-frisk.  

13 ta’ Settembru: 7.00pm, L-arka ta’ Noe Siġġiewi– Inżuru l-park tal-annimali u wara 

nieħdu xi ħaġa flimkien. Starter-Maltese Platter. Main Course– Burger or Cheese 

Burger or Chicken Burger or Kebab or Hotdog + 1 free drink, ilma jew tazza nbid.                                                   

Prezz €17 inkluż il-biljett tad-dħul għall Park. Booking Maria Caruana 99890727 

20 ta’ Settembru: 8.00pm, Mdina by Night ma’ Joseph Farrugia fejn se nduru ftit ma’ 

din il-Belt Maġika. 

27 ta’ Settembru: 8.00pm,Birthday Celebrations– Step In Wied iż-Żurrieq.               

Menu-Appitisers-Starters-Soup of the day, Calamari Fritti, Spaghetti Marinara jew 

Bolognese, Penne Chicken Mushrooms, Prawn cocktail.                                               

Main Course– Pork Chops, Sword Fish, Octopus Garlic, Chicken Breast.                                                               

Drinks are not included. Price€20 —Booking Rita Attard 79385677.                                 

Van €5 (skond il-bookings) minn ħdejn l-Education jitlaq fis-sebgħa.                                                                   

L-ordni tal-ikel tittieħed dak il-ħin                                                                                                                

Chairperson: Victor Galea– 99899072 Secretary: Charlotte Camilleri 99899751 

 



Nixtieq naqsam magħkom l-esperjenza li għaddejt minnha tlett snin ilu liema 

esperjenza biddlitli ħajti mil-lejl għan nhar. Filli kelli ħajja normali bħala mara tad-dar 

b’raġel ibiegħ is-saħħa u żewġ ulied u bħal sajjetta fil-bnazzi ħajjitna nqalbet ta’ taħt 

fuq. Kif ħadna l-aħbar li r-raġel kien marid, id-dinja tħossha waqfet tħossok qed 

tikkrolla.  

Qabditni rabja kbira fejn saħansitra kien hemm ġranet li ħadtha kontra Alla u kont 

ngħidlu ‘Mulej għalfejn hu?’ 

Kien raġel twajjeb, maħbub minn kulħadd u dejjem stinka għall-familja sabiex ma jkun 

jonqosna xejn. Ir-raġel induna li jien ħadtha bi kbira u kien jgħidli “issa niġġildulha” jew 

“mela aħna speċjali aktar minn ħaddieħor” 

Telaq sentejn wara bl-aħħar sena qabad it-triq tan-niżla u qalbek tħossha tingħafas 

meta tara lil żewġek imur lura ftit ftit. Telaq ta’ sitta u ħamsin sena. Mar-raġel 

għaddejt kważi ħajti kollha minn meta kellna sittax il-sena, konna ilna nafu lil-xulxin 

Erbgħin sena. 

Sirt naf bil-grupp tar-romol  ‘Minus One’ iżda għall-ewwel xorta waħda sibtha diffiċli li 

nattendi imma wara xi sena ddeċidejt li mmur u minn hemm qatt ma ħarist lura. Mill-

ewwel darba li mort laqgħuni u ħassejtni li sirt parti minn familja oħra. Illum ikolli 

seba’ mitt sena biex jasal il-ġimgħa sabiex nattendi għal-laqgħa li jkollna. Il-parir tiegħi 

lil min jgħaddi minn din l-esperjenza huwa biex jagħmel kuraġġ u jattendi għax wara 

tħossok ferm aħjar. Il-fatt li fil-grupp tagħna ssib min jifhmek għax għadda mill-istess 

esperjenza hija xi ħaġa ta’ għajnuna kbira. 

                                                                             Sarah Mercieca 

Jiktbu l–membri 

 

1. Ġewwa Singapore huwa llegali li tixtri u tuża c-chewing gum. Din il-liġi hi 
maħsuba biex iżżom il-post nadif. 

2. Fil-Messiku huwa llegali li ċ-ċiklisti jgħollu saqajhom minn fuq il-pedali għax 
jitilfu l-bilanċ u l-kontroll tar-rota. 

3. Ma tistax tifflaxxja t-toilets wara l-għaxra ta’ filgħaxija meta tkun toqgħod fi 
blokka appartamenti ġewwa l-Isvizzera. 

4. F-istat ta’ Georgia it-tiġieġ ma jistgħux jaqsmu t-triq. 

5. Jekk tkun New Zealand kun af li huwa llegali li titla’ fuq hot air baloon u ttella’ 
miegħek serduk. 

6. U jekk tkun f’Baltimore fil-Maryland aħjar ma ddaħħalx xi ljun miegħek fiċ-
ċinema għax tkun qiegħed tikser il-liġi. 

7. Serraħ moħħok, jekk tkun l-Iskozja u jaqbduk bżonnijiet personali, ħabbat lil xi 
ħadd u skont il-liġi jkollhom idaħħluk tuża l-kamra l-baxxa. 

8. Jekk titla’ ma’ xi siġra jekk tkun Oshawa tkun qed tikser il-liġi u tlaqqatha. 

Għeżież membri, mix-xahar id-dieħel nerġgħu nibdew niltaqgħu ġewwa Project House 

wara sajf fejn inkunu ltqajna kull ġimgħa, daqqa konna ħafna u daqqa konna ftit però 

jien kuntent li nhar ta ġimgħa żammejna l-appuntament mal-grupp u ma ħallejna lil 

ħadd waħdu. Min seta' jattendi, attenda. Ma kinitx faċli li ssib xi ħaġa għall kull 

ġimgħa. Issa minn Ottubru nibdew niltaqgħu ġewwa u għalhekk inħeġġiġkom biex 

tipparteċipaw sabiex il-grupp jissaħħaħ u s-sapport lil xulxin jikber. 

                                                                                                                                          Victor. 

Kollha kemm aħna xi darba jew oħra wżajna l-frażi ‘Strieħ fis-Sliem’ 

imma din il-frażi mnejn u meta bdiet? Il-frażi Requiescat in Pace bdiet 

tidher fuq l-oqbra fis-seklu tmienja u saret il-kitba ewlenija fuq l-oqbra kristjani 

madwar is-seklu tmintax. Kienet meqjusa bħala talba biex ir-ruħ issib il-paċi wara l-

mewt. Il-kattoliċi Rumani kien jemmnu u jenfasizzaw ħafna fuq ir-ruħ u l-ħajja wara l-

mewt u għalhekk it-talba kienet għall-paċi wara l-mewt. Din il-kitba kompliet issir 

aktar komuni. Il-frażi nnifisha ma ssemmix ir-ruħ u għalhekk kien hawn min jemmen li 

kienu qed jirreferu għall-ġisem  biex jistrieħ fil-paċi. 

Ftit Liġijiet Strambi 

Ftit Tagħrif 


