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Ħbieb, meta kont żgħir ommi u missieri biex iżommuni d-dar u jevitaw li naħli l-ħin niġri 

barra fit-toroq tal-Ħamrun għamlu laqgħa, laqqgħu il-kumitat, intefgħu fil-kċina jieħdu 

naqra te bil-galletti ta’ Pawlu tal-forn u ddeċidew. Kienu xtrawli logħba tal-futbol. U 

tgħidx kemm fraħt u huma ferħu aktar minni għax il-pjan tagħhom irnexxa. Kont 

nagħmel siegħat twal nilgħab waħdi logħba wara logħba u la kont nilgħab waħdi kont 

nirbaħ dejjem jien u jiġri dak li rrid jien. Naturalment kienu jirbħu dejjem it-timijiet 

favoriti tiegħi x’aktarx bil-kuluri ħomor u suwed. Insomma dejjem isir li rrid jien u dejjem 

nirbaħ jien. Dak iż-żmien kont naħseb li bniedem rebbieħ hu dak li jiġi l-ewwel, illum 

naħseb li fil-ħajja tirbaħ meta tkun qiegħed tagħmel minn kollox biex timxi l-quddiem. 

F’dawn l-erbgħa kelmiet b’naqra fantasija qiegħed nimmaġina l-ħajja bħala logħba 

futbol li fiha jew tirbaħ jew titlef imma fejn ma tistax tiġi draw. Meta bdejt nikber u 

bdejt ninduna li fil-ħajja mhux sejjer nirbaħ dejjem jew li dejjem sejjer isir kif irrid jien 

ma kienetx faċli. U bdejt nitgħallem naċċetta t-telf u bdejt nitgħallem naċċetta r-rebħ ta’ 

ħaddieħor. U l-ħajja hekk hi, daqqa tirbaħ u ħafna drabi titlef. Hawn min jgħidlek li l-

importanti huwa li tieħu sehem, jien f’ ħajti dejjem ħadt sehem biex nirbaħ, forsi għandi 

mentalita ħażina imma jien hekk magħmul. Biex tirbaħ fil-ħajja m’hemmx għalfejn tkun 

perfett, kultant naħseb li l-perfezzjoni hi biss ħolma li ħadd ma jista’ jilħaq. 

Meta żżewwiġt kien mingħalija li għamilt hekk għal ħafna u ħafna snin, għal ħajti kollha 

u ħassejtni rebbieħ, però ma ġarax hekk u tlift u tlift bil-kbir. U kelli naċċetta li tlift. Fil-

ħajja ma jiġix kollox kif irridu aħna, anzi l-affarijiet li jiġu bil-kontra huma ferm aktar mill-

affarijiet li jiġu favur. Issib ukoll min jgħidlek li għandek tagħżel il-gwerer li tiġġieled. 

Imma fl-istorja tagħna l-avversarju kien wisq b’saħħtu u ma stajna nirbħu qatt. Illum il-

ġurnata jien inħossni ferm seren għax dejjem għamilt dak li naf u dak li stajt, biex nirbaħ 

u meta nħares lura lejn it-telf m’għandix rimorsi. U ejja nkunu onesti ‘jekk ma titlifx fil-

ħajja kif se tapprezza r-rebħ’. Mela aħna li għaddejna minn telfa hekk kbira u li qiegħed 

jirnexxielna nerġgħu nqumu fuq saqajna mhux rebħa kbira? Mela aħna li ngħinu lil-

xulxin mhux rebħa kbira oħra? 

Ikompli fl-aħħar paġna 

                                                                                  

Għeżież membri, is-soltu f’din il-parti tal-fuljett inniżżel l-attivitajiet li jkollna għax 

xahar li jkun ġej. Dan li qed ngħixu bħalissa m’huwiex żmien normali, huwa żmien fejn 

mhux qed niltaqgħu issa sabiex niltaqgħu il-quddiem. Bħala kumitat konna 

responsabbli u mxejna ma’ dak li kienu qed jgħidu l-awtoritajiet kompetenti u meta 

taw il-parir li jieqfu l-attivitajiet tal-massa, aħna waqafna. Il-ħafna paroli  li jinkiteb fuq 

FB personalment lili ma tantx jinteressani għax f’daqqa waħda sirna kollha professuri.   

Hawn min qiegħed jistaqsini meta se nerġgħu niltaqgħu. Ir-risposta tiegħi hija li meta l

-awtoritajiet kompetenti jgħidulna li nistgħu niltaqgħu aħna niltaqgħu. Inkun 

prużuntuż jekk bħalissa nipprova nagħti data. Naf li qegħdin timmissjaw il-Grupp u 

huma sitwazzjonijiet bħal dawn li nindunaw li anke l-iċken oġġetti f’ħajjitna huma 

mportanti. Timmissja l-laqgħa ta’ nhar ta’ Ġimgħa jew dik in-naqra kafè, kejk  jew 

pudina li nieħdu wara. Timmissja xi ċajta li ngħidu u tinduna li kollox huwa mportanti.   

Nixtieq hawnhekk nirringrazzja lil sħabi tal-kumitat u lil dawk il-membri kollha li 

ħassew li kellhom jibgħatuli messaġġ  jew li ċempluli. Napprezza ferm. Ringrazzjament 

speċjali lill-membri tagħna li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Grazzi tax-xogħol li tagħmlu.  

Għalkemm aħna lkoll inkwetati wieħed irid jifhem li jkun inutli li nippanikjaw. Nobdu 

dak li jgħidulna u hekk inkunu qed nagħmlu d-dover tagħna, sew lejn in-Nazzjon u sew 

lejn xulxin. Ix-xewqa tiegħi hi li meta jgħaddi kollox, nibdew b’quddiesa u ġimgħa wara 

jkollna l-Laqgħa Ġenerali Annwali. Sadanittant ngħidilkom biex tagħmlu kuraġġ  u biex 

kemm jista jkun tibqgħu ġewwa u segwu l-istruzzjonijiet li qed joħorġu. Għamlu 

kuraġġ u żommu sodi.         
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Meta nitilfu fil-ħajja jkun inutli li noqgħodu nibku xortina u ngħidu kemm aħna 

żvinturati. Ejja nagħmlu minn kollox biex nirbħu l-logħba li jmiss u l-logħba li jmiss jekk 

nirbħuha nistgħu nerġgħu ngħixu kuntenti. Illum aktar minn qatt qabel inħossni 

preparat għal logħba li jmiss, nispera li l-avversarju ma jkunx b’saħħtu ħafna. Nispera li 

nirbaħ. Kuraġġ ħbieb. 

Tislijiet. 

               Victor 



Ċinema u Televiżżjoni: Il-Passjoni ta’ Ġesu 
 
The Passion of the Christ huwa film drammatiku Amerikan li ħareġ fis sena 2014 miktub 
u dirett minn Mel Gibson fejn l-attur Jim Cavaziel interpreta l-parti prinċipali. Il-film 
jiffoka l-aktar fuq l-aħħar tnax il-siegħa ta’ Ġesu’ u l-ħruxija u l-brutalita tal-passjoni bid-
disperazzjoni ta’ Maria. Il-Film jagħti deskrizzjoni ħafifa tal-qawmien mill-mewt ta’ 
Ġesu. Dan il-kapulavur ġie miġbud ġewwa l-Italja u ħaġa ferm interessanti hija li f’dan il-
film l-atturi jitkellmu kolla bil-lingwa Aramajka, Lhudija u Latin. 
 
Dan il-film irċieva kritika ħarxa l-aktar minħabba x-xeni ta’ brutalita tal-passjoni. Il-Kritiċi 
irraġunaw li dawn ix-xeni kienu wisq estremi fil-vjolenza wżata. Dan il-film daħħal 622 
miljun dollaru fejn ġie nominat għall tlett Academy Awards fl-irtokk, ċinematografija u   
mużika oriġinali. 
 
Jesus of Nazareth ta’ Franco Zeffirelli huwa produzzjoni Taljana u Ingliża. Ġie maħdum 
għat-Televiżjoni u kiseb suċċess enormi. Din is-serje titratta t-twelid, il-ħajja, il-passjoni 
u l-qawmien mill-imwiet ta’ Ġesu Kristu, parti li ġiet interpretata mill-attur Robert 
Powell. Atturi oħra f’din is-serje kienu: Anne Bancroft, Ernest Borgnine, Laurence 
Olivier, Christopher Plummer, Anthony Quinn, Rod Steiger, James Earl Jones, u Peter 
Ustinov.  
 
Fil-kitba ta’ din is-serje daħħlu tradizzjonijiet extra-bibliċi b’ karattri bħal Zerah u żiedu 
stejjer sabiex jagħmlu l-istorja iqsar u aktar drammatika. Beda’ jintwera fuq ir-Rai 1 
nhar is-27 ta’ Marzu 1977. Ġewwa l-Ingilterra ntwera għall ewwel darba fuq il-kanal 
televiżiv ITV Network fit-3 ta’ April 1977 fejn għamel suċċess kbir u rċieva kritika 
pożittiva ferm. 
 
The King of Kings huwa film ieħor bibliku Amerikan. Dan ħareġ għal wiri fis-sena 1961 u 
ġie distribwit mill-Metro-Goldwyn-Mayer. Dan il-film jittratta l-ħajja ta’ Ġesu mit-twelid 
sal-qawmien tiegħu mill-mewt. 
Jeffrey Hunter kien l-attur prinċipali u jgħidu li f’dan il-film intwera għall ewwel darba 
wiċċ l-attur li nterpreta l-parti ta’ Ġesu. Il-film naraw kif fis-sena 63 qabel Kristu, 
Pompey rebaħ u seraq il-belt ta’  Jerusalem.  
Meta daħal fit-tempju seraq it-teżor ta’ Salamun u mmassakra l-qassisin. Wara huwa 
ntebaħ li t-teżor kienu biss l-iskrolli tat-Torah. Pompey kien se jaħraq dawn l-iskrolli iżda 
xwejjaħ talbu bil-ħniena sabiex ma jagħmilx hekk. Pompey għadda dawn l-iskrolli lil dan 
ix-xwejjaħ u kompla bil-massakru li kien qed jagħmel. Dan il-film jispiċċa ħdejn ix-xmara 
Tiberias fejn Ġesu jidher lill-Appostli għall aħħar darba sabiex jgħidilhom biex iwasslu l-
messaġġ tiegħu madwar id-dinja.  
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Il-ħajja taf tkun vera diffiċli u f’ tebqa t’ għajn tinbidel mil-lejl għan-nhar. 
 
Nista ngħid li minn meta għalaqt ħamsa u għoxrin sena bdejt inġarrab telfiet 
kbar. Tlift lil ommi dak inhar u ħalliet warajha familja fejn iż-żgħira fostna kellha 
biss ħames snin. Batejna kollha imma sibt spalla fl-għażiż żewġi li kien  jgħinni u 
jissapportjani kif jista. 
 
Meta fl-2016 għallarrieda tlift lil żewġi fi żmien xahrejn żgur li ma kontx 
preparata għal uġieh u t-toqol tat-telfa tiegħu. Vojt kbir li ma tista timla l-ebda 
persuna oħra. Billi missieri kien armel u kien imur grupp ieħor tar-romol kont 
naf li dik kellha tkun triqti, li ningħaqad ma’ grupp fejn insib persuni fl-istess 
sitwazzjoni tiegħi. 
 
ll-grupp ‘Minus One’ kont smajt bih permezz tax-xogħol tiegħi u kont 
nissuġġerih lill-klienti. Membru ieħor ta’ dan il-grupp li dak iż-żmien kien ġar 
tiegħi kien qalli li ‘iktar ma’ tingħaqad ma’ grupp malajr iktar issib support u 
tmur f'ras il-għajn’. 
 
Xagħar wara t-telfa li-ġarrabt dħalt membru f’dan il-grupp fejn sibt sapport u 
għamilt ħbieb ġodda. Noħorġu, nsifru, nidħku, nifirħu u nibku flimkien. Dak 
kollhu li hu ta’ għajnuna sabiex il-persuni romol ikomplu jgħixu wara telfa hekk 
kbira bħal ma hi l-mewt tar-raġel jew tal-mara. 
 
Il-membri tal-Minus One huma l-uniku nies l jistgħu jifhmu telfa hekk kbira li 
ġġarrab meta tormol għax huma qed isofru bħali. 
 
Grazzi mill-qalb lill- membri  kollha 
 
Mary Vella. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Olivier
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Plummer
https://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Olivier
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Plummer
https://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Olivier
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Plummer
https://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Olivier
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Plummer
https://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Olivier
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Ustinov

