
Attivitajiet Frar 2020 

Ħbieb, Qatt qomtu burdata ħażina bi dwejjaq kbar u ma tkunux tafu għalfejn jew tkunu qegħdin 

x’imkien u f’daqqa waħda taqgħu fil-muta? Jibdew ġejjin il-memorji jew ikun hemm xi ħaġa 

tinkwetak? Jien ġieli jiġrili hekk. U hawn jibdew il-problemi. Ta’ madwarek  jindunaw u jibdew bid

-domandi, x’għandek? għamiltlek xi ħaġa jien? għandek l-inkwiet ix-xogħol? qiegħed tħoss xi 

ħaġa? u ħafna domandi oħra. Kultant il-kliem ma jkun jiswa xejn però tbissima jew teptipa fuq l-

ispalla ta’ dak li jkun u li tkun tfisser ‘Sieħbi  jekk ikollok bżonni jien qiegħed hawn’ tkun ferm 

aħjar.  

Il-ħajja li qegħdin ngħixu hi mgħaġġla, dejjem sejrin, ix-xogħol, id-dar u elf ħaġa oħra. Dan kollu 

jnaqqas mill-ħin għalina fejn lanqas sar għandna ħin għad-delizzji. Jien nieħu ferm pjaċir nara xi 

film, naqra jew nisma’ l-mużika, dejjem skont il-burdata daqqa mużika operistika, daqqa mill-

films, daqqa Taljana u daqqa tas-snin 70,80 u 90. Insomma ftit ħin għalija.  

Fis-sajf li għadda ddeċidejt li nerġa nibda mmur nimxi mal-baħar. Darba mort fil-ħamsa nieqes 

kwart ta’ filgħodu, jien u sejjer kien dlam ċappa, kollox wieqaf, il-ħaddiema ta’ restorant 

partikolari mal-baħar kienu qegħdin jippreparaw u jarmaw l-imwejjed u s-siġġijiet u diġà kien 

hemm riħa pjaċevoli ta Kafè. Kien hemm ukoll żewġt irġiel li bakkru kmieni biex jilħqu post tajjeb 

fejn jistadu u raġel ieħor jgħum. It-toroq kienu baħħ.  

Tibda tapprezza ħajja oħra, ħajja kwieta, ħajja li tlifniha.  Kif wasalt fejn kelli f’moħħi li nasal dort 

lura. Kien beda jisbaħ, beda jitwieled u jieħu l-ħajja jum ieħor u bdiet dinja oħra. Bdew il-karozzi 

mgħaġġlin, bdew in-nies jiġru sabiex ilaħħqu t-trasport pubbliku, il-ħwienet tal-Kafè bdew 

ikollhom l-ewwel klijenti tal-ġurnata u bdiet il-ħajja mgħaġġla ta’ kuljum. In-nies li jaħdmu fuq l-

opri tal-baħar bdew jinġabru wkoll. Jien ukoll kelli nħaffef  il-pass sabiex nilħaq inlesti ħa nitlaq 

lejn ix-xogħol 

Kemm hu mportanti li nsibu ħin għalina, ma nġibux skużi li m’għandnix ċans. Il-ħin jeħtieġ li 

nsibuh. Aħna bħala romol inħossu responsabiltà akbar l-aktar fejn jidħlu t-tfal u nagħmlu kollox 

għalihom u hekk għandu jkun. Però ħafna drabi ninsew il-bżonnijiet tagħna imma aħna 

mportanti ħafna, aħna mportanti wkoll. Il-burdati m’hemmx x’tagħmel, bħal ħafna oġġetti oħra 

fil-ħajja jkollna nitgħallmu ngħixu bihom, daqqa fuq u daqqa isfel. Però mill-esperjenza personali 

tiegħi sibt li meta nsib ftit ħin għalija nagħmel dak li nħobb inħossni tajjeb ferm aktar trankwill, u 

jkolli burdata ferm aħjar. 

                Victor 

07 ta’ Frar: Project House, 8.00pm, taħdita minn Steve Farrugia Life Coach                

10 ta’ Frar: Fenkata għand Ta’ Richard il-Baħrija                                                                      

Starters– Bebbux jew Spaghetti tal-Fenek jew Soppa. Main– Fenek jew Laħam taż-

Żiemel jew Tiġieġ. Ħelwa tat– Tork u Karawett, Soft Drink u Flixkun Inbid kull 4 persuni 

Prezz € 20 Booking Rita Attard 79385677                                                                             

14 ta’ Frar: Project House, 8.00pm, Jum San Valentino ma’ Joseph Farrugia                

21 ta’ Frar: Project House, 8.00pm,  Diskussjoni bejn il-membri                                      

28 ta’ Frar: Birthday Celebrations, Palm Valley Marsascala                                    

Starters– Tortellini jew Lasagna jew  Penne pulled pork jew Marinara jew Soppa.  

Main Coarse– Rib eye Steak jew Ċerna jew Tiġieġa jew BBQ Ribs.                           

Deżerta  Soft drink jew tazza nbid.                                                                                                                                      

Prezz € 20 Booking Maria Caruana 99890727 

Volum 23                                                           

Ħarġa 02                                                        

Frar 2020 

Chairperson: Victor Galea– 9989907- Secretary: Charlotte Camilleri 99899751 -Email-info@minusone.eu 

Dati Importanti, 

Il-Ħadd 22 ta’ Marżu:  Irtir is-Seminarju Rabat 

It-Tlieta 31 ta’ Marżu:  Il-Buskett fejn nitgħallmu fuq it-tkabbir tal-faqqiegħ 

Il-Ħadd 10 ta’ Mejju:  Treasure Hunt ġewwa l-Imdina 

Dettalji aktar ‘il Quddiem 



 
L-għan tiegħi li nikteb din l-esperjenza iebsa hu sabiex naqsama magħkom, filwaqt li fl-
istess ħin nagħmel kuraġġ u nagħti sostenn lil dawk fostkom li forsi għaddejjin mill-istess 
sitwazzjoni kiefra bħal tiegħi, jiġifieri maħkumin minn marda terminali. 
 
Meta nqis il-problemi tas-saħħa li għaddejt minnhom dawn l-aħħar snin, jiena nħossni li 
dejjem għamilt ħilti biex ngħix ħajja pożittiva, jekk mhux għalija, għal familti u dawk ta’ 
madwari. Fil-fatt, dawk li jafu minn xiex għaddejt dawn l-aħħar tmintax-il sena hekk 
jgħiduli, li ma nidhirx, għaliex dejjem żammejt it-tbissima fuq wiċċi. Ir-raġuni ta’dan il-
kuraġġ ma hu ħadd ħlief il-Mulej Alla li nemmen bis-sħiħ fih u għalhekk, issa li qiegħed 
joqrob it-tmiem ta’ ħajti, inħossu kontinwament miegħi. Sibt li kull meta nħossni waħdi, 
mdejjqa, u kultant anki ddisprata, nirrikorri lejh, mhux nitolbu imma nkellmu u niftaħ 
qalbi miegħu. B’hekk biss insib is-sabar u nirkupra.  Iżda dan mhux dejjem hekk kien. 
Għalhekk nixtieq niftaħ qalbi magħkom ukoll sabiex tifhmuni aħjar.   
 
Jien iżżewwiġt fl-1981, jiġifieri 24 sena ilu.  Rigward saħħti nista’ ngħid li wara li twieled 
it-tifel il-problemi ma naqsux għaliex ftit wara, minn ultrasound, irriżulta li kelli problemi 
fil-kliewi u għalhekk  kellna nirrinunzjaw li jkollna iżjed tfal.  Mil-latt pożittiv bdejt 
nirrealizza li Alla kien jaf minn xiex sa ngħaddi tant li nħoss li laqqani ma’ raġel tar-
rispett fejn sibt appoġġ b’imħabba w sagrifiċċju f’kull mument li kelli bżonn. Il-Mulej tani 
wkoll l-esperjenza li għallinqas inwelled it-tifel.   
 
Dawn ir-raġunijiet għamluli kuraġġ sabiex nibqa’ pożittiva u ngħix għalihom.  Il-problemi 
komplew meta fis-sena elfejn kelli nibda l-kura fuq il-magna tal-kliewi billi nattendi r-
Renal Unit kull tlett’ijiem għal erbgħa sigħat. Xorta bqajt pożittiva u nħares il-quddiem 
b’tama sħiħa f’Alla li jasal dak il-mument li jkolli “transplant” sabiex  inkun nista’ nerġa 
ngħix ħajja normali mal-familja.  
 
Dan ma seħx għaliex wara erbgħa snin u nofs fuq il-“waiting list” minflok ma ħadt kilwa, 
minn ultrasound għal boċċa żgħira li bdejt inħoss f’ġenbi rriżulta  li kien tumur fil-
musrana u għalhekk ġejt operata biex tneħħa. Wara bdejt it-trattament tal-kimoterapija 
li ħa fit-tul u ħadli saħħti tant li spiċċajt f’wheelchair, dieħla w’ħierġa l-isptar għal diversi 
trattamenti.  

L-Ittra ta’ Mary 
L-Esperjenża ta’ Ħajti                  Kuraġġ u Sostenn 

 

 
F’din il-fażi ta’ tbatija, fejn żewġi kellu kważi jieqaf mix-xogħol sabiex jieħu ħsiebi, bdejt 
nirrabja m’ Alla u ma ridtx naf bih iżjed. Spiċċajt konfuża, nisħet xortija, nqatta ħafna ħin 
għajjiena fis-sodda u ġieli waqajt għax-xorb ukoll, bil-moħbi ta’ żewġi, biex ninsa. 
Sadanittant jiena xorta kont irrid immur ir-Renal Unit u għalhekk, li ma kienx għas-
sostenn ta’ żewġi w ibni, kont qed nikkontempla li nwaqqaf it-trattament biex nistrieħ 
għal dejjem. 
 
Ftit xhur wara li waqfet il-kimoterapija bdejt nirkupra saħħti iżda xorta bqajt inħossni 
mdejjqa, anki meta kważi ġejt normali u erġajt ħriġt naħdem, bqajt inħoss dwejjaq kbar 
f’qalbi qisu għandi xi ħaġa mportanti nieqsa.  Hemmhekk indunajt li mingħajr Alla ma 
nistax ikolli paċi f’qalbi.   
 
Għalhekk tlabtu maħfra u erġajt ilqajtu fija u nkellmu biex isabbarni. Erġajt bdejt 
ingawdi l-familja, u ngħix ġurnata b’ġurnata b’kuraġġ bit-tama li nerġa nkun fil-lista għal 
kidney transplant. Iżda dan ma kellux iseħħ għaliex f’Jannar 2015, wara mawra għand it
-tabib minħabba sogħla fil-vojt u persistenti għal diversi ġimgħat, wara li ntbagħat għal 
“chest X-ray” irriżulta li t-tumur infirex għall-pulmun. Tistgħu taħsbu x’daqqa ta’ stallett 
kienet din meta l-konsulent b’dispjaċir infurmana li ma jista jsir xejn għax laħaq infirex.  
 
Din l-aħbar kerha din id-darba resqitni aktar lejn Alla u għaqditni aktar ma familti fit-talb 
għal-kuraġġ sabiex lkoll naċċettaw id-destin u nerħi ruħi f’idejn Alla.  Sa issa diġà 
għaddew sena w’nofs minn din l-aħbar u nħoss li t-talb, il-kuraġġ, is-sostenn minn tal-
familja w l-ħbieb, iżda fuq kollox it-talb u t-tama tiegħi f’Alla, kollha għenuni biex, 
filwaqt li naċċetta d-destin, nibqa’ ngawdi l-ftit ħajja li fadalli ma l-għeżież tiegħi sa ma 
jsejjaħli. 
 
Fl-aħħar nett nixtieq inrodd ħajr lil kull min ta sehmu b’dedikazzjoni fil-kura tiegħi kull 
meta kelli bżonn, b’mod partikolari l-istaff tar-“Renal Unit”, lill-Hospice Malta tal-
għajnuna b’mod partikolari lil counsellor li tiġi għandi tqatta ftit ħin titkellem miegħi u 
tagħmilli kuraġġ.  Kienet hi li waslitni nikteb din l-esperjenza bit-tama li tista’ tkun ta 
solljiev għal min hu fl-istess sitwazzjoni billi tressqu aktar lejn Alla. 
 
Mary Żammit.                                                                                 
 
B’ tifkira għażiża tal-kuraġġ li għamlitli marti sabiex inkompli ngħix. 
Ħalliet din id-dinja fil 25/11/06  fl-eta ta’ 55 sena.  Charlie Żammit. 
Din il-kitba ġiet ippubblikata fin-Newsletter tal-Hospice fl-2006. 


