
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Volum 23           Ħarġa 12                                            Diċembru 2020  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan x’ Milied hu? 

Ħbieb, bla dubju qed ngħixu Milied uniku u stramb, l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu 

kemm ilna f’din id-dinja. Il-Milied kif nafuh, din is-sena mhux se jkun possibbli u hija 

ħaġa stramba ferm għax fil-Milied infakkru l-ferħ tat-twelid tal-Bambin Ġesu, dan il-

ferħ f’mument ta’ dwejjaq u nċertezzi globali. 

Aħna mdorrijin f’dan iż-żmien tas-sena nieħdu pjaċir mal-familja u l-ħbieb tagħna, ħaġa 

li din is-sena ma tantx se tkun possibbli. Ikollna nammettu li aħna mdorrijin f’ħajja 

materjali ta’ rigali, tiżjin, ikliet kbar u divertiment u hekk għandu jkun għax għandna 

dritt li nieħdu ftit pjaċir. Però xi kultant naħseb li l-Milied tilef it-tifsira proprja tiegħu. 

Fid-djar tagħna, Father Christmas ħa post l-istatwa tal-Bambin Ġesu, mhux għall-

istatwa nnifisha imma għal dak li tirrappreżenta. Statwa waħedha ma tfisser xejn. Issib 

kull tip ta’ tiżjin fil-Milied, dwal kemm trid, siġar tal-Milied u affarijiet oħra. Qed nitilfu t

-tradizzjonijiet tagħna għal affarijiet aktar riċenti u aktar moderni. Wara kollox jekk ma 

tħossx il-ferħ tal-Milied f’qalbek inutli li tarma d-dwal u tagħmel ikliet kbar. 

Kemm ilha li ġiet nieqsa l-mara għalija l-Milied inbidel u naqas ferm il-ferħ li kien iġib 

qabel. Il-Milied materjali naqas ħafna. Imma jien se nżejjen id-dar għax hekk hu sewwa, 

għax irrid ngħix, irrid inħossni ħaj. Il-ġrajjiet tal-ħajja li ngħaddu minnhom jibdluk. J’Alla 

ngħixu l-Milied  fis-sempliċita tiegħu bogħod mill-istorbju u mid-dwal ta’ kull kulur. 

Fil-Milied min ikun waħdu aktar iħoss tagħfas fuqu s-solitudni. Il-memorji jibdew ġejjin 

itambru f’moħħok il-ħin kollu u l-memorji wkoll trid titgħallem taċċettahom bi tbissima 

u b’ċerta ħlewwa għax inkella jkissruk. Naf li diffiċli li tiftakar f’dak li tlift u taċċettah u 

naf li huwa ferm diffiċli li taċċetta li ħajtek inbidlet. Tistennux li se jifhimkom kulħadd u 

tagħtu tort lil ħadd jekk ma jifhimx min x’hix tkunu għaddejjin speċjalment f’dan iż-

żmien. Għaddejna minn xhur diffiċli ferm. Xhur ta inċertezza u minkejja li ppruvajna 

nibqgħu għaddejjin bil-ħajja normali, konna nafu li l-ħajja ma kinitx normali. 

Imma issa żmien il-Milied. It-tarbija li twieldet ġewwa Betlemm twieldet biex iġġib tama 

u kuraġġ. U dak li għandna bżonn, tama u kuraġġ. It-tama li s-sena d-dieħla tkun sena 

normali, li nerġgħu mill-ġdid inkomplu bil-vjaġġ tal-ħajja tagħna. Il-kuraġġ li nkunu 

konvinti li rridu ngħixu u mhux neżistu. Il-kuraġġ li nieħdu d-deċiżjonijiet li jkun hemm 

bżonn nieħdu. Il-kuraġġ li minkejja dak li jista jgħid ħaddieħor fuqna, aħna bil-kalma 

kollha nieqfu, nirriflettu u niddeċiedu x’direzzjoni rridu nagħtu lil ħajjitna. 

Victor 
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“Titlef biss, jekk tieqaf hemm!” 

Il-kelma “telfa” fiha nfisha tissuġġerixxi permanenza, cioè iġġiegħlek taħseb li meta titlef 

xi ħaġa x’aktarx li tkun tliftha għal dejjem, bħallikieku tlift xi gwerra; bla tama li tirkupra.   

It-telf spiss iġib miegħu element ta’ sofferenza.  Tisma’ dwar min tilef ix-xogħol.  Ikollu 

jfittex xogħol ġdid, inkella jibqa’ qiegħed.  Ġieli titlef oppurtunita li forsi ma terġax tiġi 

oħra bħala!  Issib min ifallilu n-negozju u bit-telfa finanzjarja jsibha diffiċli jiġi lura fuq 

saqajh.  Tista’ titlef il-ħbieb, jew relazzjoni, titlef saħtek—jekk mhux ħajtek—jew titlef lill

-għeżież tiegħek.  Fil-biċċa l-kbira, dawn it-telfiet iġibu magħhom is-sofferenzi, iżda 

mhumiex kollha permanenti. 

Meta fil-ħajja l-affarijiet jiġuna “ħżiena”—meta ma jmorrux kif ħsibna li għandhom 

imorru jew kif xtaqna—nistgħu inħossu li fallejna, inħossuna diżappuntati, forsi naqtgħu 

qalbna u ngħidu li aħna żvinturati …    

Minn naħa l-oħra, it-tagħlim tal-Iżvilupp Personali jgħallimna li sakemm ma nifqux, 

sakemm nibqgħu għaddejjin, dik li tinħass bħala telfa, spiss ma tkunx telfa [għax ikun 

hemm xi soluzzjoni].  Spiss tkun inkonvenjenza, imma mhux kriżi.  Tista’ tkun problema 

serja, imma mhux diżastru.  Tista’ anki tkun diżgrazzja, iżda mhux it-tmiem ta’ kollox.   

L-espressjoni wżata fit-tagħlim imsemmi hi li “fil-ħajja m’hemmx telf, iżda 

reazzjonijiet” [“There is no failure, only feedback”] għax meta quddiemek ssib ħajt, 

allura trid tfittex il-bieb xi mkien ieħor; meta jgħidulek “le,” trid tistaqsi b’mod ieħor; 

meta xi ħaġa ma taħdimx, almenu taf x’ma jaħdimx u tibqa’ sakemm issib dak li jaħdem.  

Jien nistħajjel bniedem li qed jilgħab id-‘darts.’   Jitfa’ l-ewwel waħda, imbgħad bit-tieni 

u jqarrab lejn fejn ikun irid jasal, u forsi bit-tielet tefgħa jirnexxielu. 

Imma x’se tagħmel dik il-mara li tkun tilfet, mhux il-karozza tal-linja, iżda lil żewġha, jew 

ir-raġel li tilef lil martu?  Dik it-tip ta’ telfa li ma titreġġax lura.  Ebda parir m’hu 

konsolazzjoni u ebda risposta m’hi se tkun biżżejjed għal min ikun għaddej mid-dlam li 

donnu mhux se jintemm.   
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Jikteb Steve Farrugia 
Dan l-eżerċizzju swieni aktar’ il quddiem f’ħajti meta kelli niffaċċja d-dgħjufija tiegħi li 

kienet waslitni f’punt ikrah ferm, tant ikrah li bilfors kelli ndawwar ir-rotta. Huwa tal-

biża li tasal f’dan il-punt. Minn dejjem il-bnedmin kellhom il-biża mid-dlam, dan peress 

li aħna differenti minn annimali oħra li kapaċi jaraw fid-dlam. Imma fil-ħajja trid tkun 

kapaċi tara wkoll fid-dlam. Jekk persuna ma tiffaċċjax il-biżgħat li jkollha, allura tkun qed 

tgħix tip ta’ ħajja superfiċjali. Din ikkonfermajtha fix-xogħol tiegħi mal-Caritas. 

Il-grupp kien inqasam f’diversi fergħat ta’ xogħol bil-maġġoranza tibda taħdem ġewwa 

djar tal-anzjani, orfanatrofji u istituzzjonijiet li kienu jieħdu ħsieb it-tfal. Imma jien 

għażilt li naħdem fis-sezzjoni tad-drogi, l-aktar sezzjoni iebsa u diffiċli liema għażla 

salvatli ħajti aktar il-quddiem. 

Salvatli ħajti għax b’dan il-vizzju wieħed jinduna bid-dgħjufija kollha tal-bniedem. Hawn 

min jemmen li min jieħu d-droga jagħmel hekk għall pjaċir. Il-verità hija ħaġa oħra. Bid-

drogi fil-verità taħseb li tista taħrab mir-realtà.  Jien għamilt żmien ma nħarisx lejn il-

mera. Nies bħali, jużaw minn kollox sabiex jaħarbu minnhom infushom, jużaw minn 

kafè sa kokaina u eroina. Personalment jien użajt il-kotba, it-tagħlim, l-edukazzjoni u l-

alkoħol li wassalni sabiex insir mhux soċjevoli. Naqflu lilna nfusna f’naqra ta’ dinja 

sabiex naħarbu minn dawk l-affarijiet li m’aħniex kapaċi niffaċċjaw sew jekk ikunu 

affarijiet bħall-ipokresija, li tiġi ġġudikat minn nies u affarijiet oħra. 

Għamluhieli ċara li jekk ridt ngħin lil ħaddieħor, dan ridt nagħmlu qisni qed nagħmlu 

miegħi stess u b’hekk ma stajtx ngħin jekk l-ewwel ma ngħinx lili nnifsi. 

Imma biex tgħin lilek innifsek l-ewwel trid tegħleb il-biżgħat li jkollok għax il-biża hija l-

kawża ta’ bosta problemi. Il-biża li ġġiegħlek tiġġudika lil ħaddieħor u li twaqqafna milli 

nkunu sewwa ma’ ħaddieħor għax jaħsbuna dgħajfa jew li rridu xi ħaġa minn 

għandhom. 

Darba lill-Monsinjur ċemplitlu omm fuq it-tifel tagħha, dak il-każ ħadna ħsiebu jien u 

voluntier ieħor u meta ġejna sabiex nitilqu, din l-omm ma setgħetx tifhem kif ma stajna 

nagħmlu xejn għal binha. Dan għax binha ma ried jagħmel xejn għalih innifsu. Ħasbet li 

se nagħmlu xi maġija sabiex infejqu lit-tifel tagħha. Dan huwa l-livell ta’ mard li l-moħħ 

iġarrab u fuq dan għandna naħdmu għax jekk ma tkunx determinat tħossok sfiduċjat u 

tibda biss titħassar lilek innifsek. 
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Kelli 16-il sena meta bla ma kont qed nistenna ħajjruni ningħaqad mal-Caritas. 

Żagħżugħ inġenwu, idealist ta’ vera li però kont iddominat minn ommi.  

Kien il-bidu ta’ vjaġġ li qalibli ħajti ta’ taħt fuq.  Kont persuna solitarja mġiegħel 

nemmen li kont dgħajjef sabiex niffaċċja din id-dinja b’omm li mingħajr ma’ ndunajt dak 

iż-żmien provat iżżommni taħt il-kontroll totali tagħha. 

Kelli biss rabja. Rabja għal ħajti, rabja għan nuqqas ta’ spazju. F’qalbi kont nemmen li d-

dinja hija nġusta u li minħabba f’hekk in-nies isofru. Kont naħseb biss fija nnifsi, 

nitħassar lili nnifsi u rrabjat. Kont naħseb li jien biss għaddej minn dik il-ħajja u din aktar 

nisslet rabja fija. Kont nistaqsi lili nnifsi “x’għamilt jien biex inkun differenti?”  

Isseħibt fil-Caritas sabiex naħrab mir-realtà, dak iż-żmien hekk kont ħsibt. Meta bdejt 

nattendi jien, il-Caritas kienet għada fil-bidu tagħha. L-uniċi affarijiet li kien hemm kienu 

skrivanija, mejda tal-kċina u ftit siġġijiet antiki. Peress li ma kontx nattendi skola, Dun 

Victor talabni sabiex filgħodu ngħinu fix-xogħol tal-uffiċju. Minn hawn beda l-vjaġġ 

tiegħi. 

Ftit wara kien talabni sabiex nattendi xi laqgħat li kienu se jsiru filgħaxija u jien għidtlu 

“iva”. Ma kontx naf għalxiex dieħel.  

Meta saret taf Ommi rrabjat ħafna. “se ddum barra fit-tard  ma’ nies li ma tafx?” kienet 

staqsietni. “Dawn kapaċi jagħmlu kollox” u ħafna affarijiet oħra. Xorta mort u aktar 

irrabjat. Il-bidu għall-Caritas ma kienx faċli u dawn il-laqgħat taw spinta sew u l-ftit 

voluntiera li konna  bdejna naħdmu. 

Mill Caritas Italia ġew nies apposta biex jgħallmuna suġġetti fosthom naqra psikoloġija u 

kif wieħed jifhem lilu nnifsu. Għall ewwel darba f’ħajti tgħallimt il-kunċett li fil-ħajja jekk 

ma tifhimx lilek innifsek ma tista tagħmel xejn. U biex tifhem lilek innifsek l-ewwel trid 

tiffaċċja l-biżgħat tiegħek. Trid tfittex fil-fond tiegħek innifsek u ikrah jew sabiħ tiffaċċja 

dak li ssib. Jekk ma tkunx kapaċi tagħmel dan, ma tkunx kapaċi tgħin lil ħaddieħor 
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Imma anki f’dan il-każ hemm għażla li bniedem jeħtieġlu jagħmel meta jkun lest 

għaliha.  Irrid ngħid li hemm differenza bejn “meta jkun lest” u “meta jħossu lest” għax 

jekk tistenna sakemm tħossok lest, tkun qed tagħżel li tibqa’ eżatt fejn int.  Forsi fid-

dlam u s-solitudni.   

X’inhi l-għażla l-oħra għal min isib ruħu f’telfa bħal din?  Li jissieħeb ma’ min diġà 

għadda minn dik it-triq mudlama, ma’ min diġà esperjenza xi ħaġa simili, sabiex ikollu 

gwida mingħandhom, biex isib wens fi ħbieb li ġenwinament jinteresshom minnu u li 

jifhmu s-sofferenza, però din mhix biss empatija.  Tali ħbieb se jgħinuh jimxi ‘l quddiem; 

jibqa’ sejjer, biex dik li bdiet bħala telfa tingħaqad mal-kumplament ta’ ħajtu u ssir parti 

minn kapitlu, u mhux it-tmiem tal-istorja. 

Għax jitlef biss, dak li jieqaf!   

Jekk tkompli sejjer, għandek issib li l-ħajja mhux triq waħda biss fiha u li kull triq li timxi 

hija bżonnjuża; sew it-toroq lixxi u mdawlin, kif ukoll dawn imħarbta u mudlama. Għax 

in-natura umana hija tali li bil-waqgħat u bil-weġgħat nsiru b’saħħitna, mhux b’dak li hu 

faċli.   

U filwaqt li kulħadd jixtieq il-faċli, il-ħajja minn kollox se ttik. Ħadd ma jista’ jagħżel it-

tajjeb biss. L-importanti hu li tibqa’ sejra. Li ma tieqafx ħesrem, jew almenu jekk tieqaf, 

ma tiqafx b’mod permanenti għax il-ħajja tkompli. 

Nixtieq nagħlaq billi nawguralkom minn qalbi mhux biss il-Festi t-tajba, iżda wkoll ħajja 

mimlija hena, għaqda u sapport meta tkunu fil-bżonn, u nagħtikom ħajr għal kemm 

toffru sapport lill-oħrajn mingħajr pressjoni u preġudizzju.    

      Steve  

3  

Il-kumitat jixtieq jawgura lill–membri, il-familji tagħhom  

u lil kull min jgħin lill-grupp tagħna  

Milied u Sena ħienja 

Sena ġdida mimlija tama u kuraġġ 

Jiktbu l-Membri            Mario Azopardi        
L-ewwel parti 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Il-Milied 

Hemm ħafna x’tista’ tgħid fuq din il-festa hekk kbira u popolari mad-dinja kollha. Iżda 
minħabba nuqqas ta’ spazju jkolli nkun konċiż. 

Minkejja li l-Milied hu festa Nisranija, jiġi ċċelebrat minn ħafna nies li mhumiex ta' 
twemmin Nisrani. L-isem sħiħ ta’ din il-festa għandu jkun il-Milied ta’ Ġesù, għax il-
kelma ‘milied’ tfisser ‘twelid’, u hija nom mimmat mill-verb ‘wiled’.  

Għalkemm din il-festa hi ċċelebrata fil-25 ta’ Diċembru, mhix magħrufa l-ġurnata eżatta 
tat-twelid ta’ Ġesù. Aktarx li din id-data ħadet post il-festa qadima tas-solistizju tax-
xitwa fil-kalendarju antik Ruman. Indikazzjoni bikrija tal-festa tal-Milied insibuha f'Ruma 
fil-Kalendarju ta’ Philocalus tas-sena 354 W.K, fejn jgħid li fil-25 ta’ Diċembru 
f’Betlehem tal-Ġudea twieled Kristu. Matul is-sekli, diversi Papiet taw importanza kbira l
-festa tal-Milied.  

Minbarra l-Evanġelji, insibu xhieda oħra antika fit-2 seklu, dwar il-post tat-twelid 
ta’ Ġesù, fil-kitba ta’ Ġustinu isqof u martri. Fis-sena 325 W.K. l-Imperatur Kostantinu 
dawwar il-grotta ta’ fejn kien maħsub li twieled Ġesu b’bini mill-isbaħ. Aktar tard, fis-6 
seklu, din il-Bażilika ġiet mibdula mill-imperatur Ġustinjanu b’waħda akbar, dik li nsibu 
llum. Fis-seklu 12 matul il-Kruċjati, il-ħitan ta’ dan it-Tempju ġew imżejna b’mużajk 
prezzjuż miksi bid-deheb u bil-madreperla. 

Il-Milied f’Malta 

Kienu d-Dumnikani tal-Belt li fi żmien il-Kavallieri bdew jagħmlu n-novena ta' tħejjija 
għall-Milied. Kienet issir quddiesa kantata kuljum matul in-novena. Wara xi żmien in-
novena bdiet issir fil-parroċċi mmexxija mil-Kleru Djoċesan. Matul iż-żmien il-parroċċi 
bdew jiċċelebraw in-novena bil-quddiesa ta' filgħaxija. 

San Ġorġ Preca stinka ħafna biex tinxtered id-devozzjoni lejn il-Misteru tal-
Inkarnazzjoni. Fil-1920 ried li lejliet il-Milied, tiġi organizzata purċissjoni ad unur ta' 
Ġesù Bambin. Hu xtaq li jkun hemm purċissjoni bix-xemgħa, bil-weraq tal-palm u ż-
żebbuġ f'idejn it-tfal waqt li jduru mat-toroq kollha tal-Ħamrun ikantaw innijiet tal-
Milied. Kellhom bżonn Bambin, u dan issellfuh mill-Knisja tal-Franġiskani tal-Belt. Minn 
dakinhar, il-purċissjoni bil-Bambin kibret u xterdet ma’ Malta u Għawdex. Il-membri tal-
għaqda tal-M.U.S.E.U.M xerrdu din id-drawwa f’pajjiżi oħra bħall-Awstralja, l-Ingilterra, 
il-Kenja, il-Perù, u l-Albanija. 
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Għaliex il-kardinal jilbes l-aħmar? 
Fir-rit tal-konċistorju l-kardinal li jkun qed jiġi elevat jieħu 
ġurament quddiem il-Papa fejn jiddikjara li jkun lest li 
jxerred demmu kollu għas-Suċċessur ta' Pietru kif ukoll 
għal-fidi. Allura fil-kulur aħmar hemm is-simboliżmu tad-
demm. 
 
L-Ordnijiet differenti tal-Kardinalat 
Il-Kardinalat fih tlett ordnijiet li huma l-Ordni tad-Djakni li 
jirrappreżentaw lid-djakni kollha tad-dinja, l-ordni tal-
Presbiteri li jirrapreżentaw il-qassisin kollha tad-dinja u l-
aktar ordni prestiġjuża tkun dik tal-Kardinali isqfijiet li 
jirrappreżentaw l-episkopat kollu tad-dinja. 
 
Il-kardinali djakni xogħolhom ikun fil-Kurja Rumana. 
Wara għaxar snin jaħdmu hemmhekk il-liġi kanonika 
ttihom il-fakulta li jiktbu lil-Papa sabiex jelevahom għat-
tieni ordni dik tal-kardinali presbiteri. Il-Kardinali 
presbiteri huma dawk il-kardinali li jmexxu d-djoċesijiet 
madwar id-dinja. 
 
Il-Kardinali isfqijiet li jkunu sitta jirrapreżentaw il-Knejjes 
Suburbikarji ta’ Ruma, dawk il-knejjes fondati mill-ippridkar ta’ San Pietru li fi żmienu 
kien iffonda seba komunitajiet ta’ Nsara. Il-Kardinal Dekan mal-Knisja Suburbikarja li 
diġa jkollu jieħu wkoll il-Knisja Suburbikarja ta’ Ostia. Mal-Kardinali fl-Ordni tal-Isfqijiet 
jingħaqdu wkoll il-Patrijarki tal-Lvant. Id-Dekan tal-Kardinali jintagħzel b'elezzjoni minn 
fost il-Kardinali fl-Ordni tal-Isfqijiet. 
 
Fuq iċ-ċurkett tal-kardinali jkun hemm mnaqqxin fuqu il-figuri ta’ San Pietru u San Pawl 
simili għal dawk li wieħed jista jara fi Pjazza San Pietru.  
Dawn iż-żewg figuri jirrapreżentaw il-fidi u l-vokazzjoni missjunarja tal-Knisja. 
F’nofshom wieħed jara li stilla ta’ tmien ponot li tirrapreżenta lil-Sidtna Marija.  
Minn taħt taċ-ċurkett ikun hem imnaqqax isem il-Papa renjanti kif ukoll id-data ta’ meta 
jkun ikkrejat il-kardinal li jkun ser jilbsu. Monsinjur Mario Grech ser jinħatar Kardinal fl-
Ordni tad-Djakni għax ser iservi fil-Kurja Rumana.  
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Jiktbu l-membri - Joseph Farrugia Mill-Kitbiet ta’ Frank Zammit – Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede      

Il-Kardinali 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Slogan  
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Il-Presepju 

L-eqdem presepju f’Malta kien inħadem fl-1617 fil-kunvent tal-patrijiet Dumnikani fir-
Rabat. Fil-monasteru tas-sorijiet Benedittini fl-Imdina għad hemm presepju li sar fl-
1826. Fil-bidu l-pasturi kienu tat-tafal u mlibbsin id-drapp waqt li l-presepju nnifsu kien 
tal-gagazza jew tal-ġebel. Aktar tard żdiedu  l-kartapesta, faħam maħruq u materjal 
ieħor bħal jablo. Illum insibu presepji ta’ kull qies u materjal. L-ewwel pasturi kienu l-
Bambin, ommu Marija u San Ġużepp.  

Bil-mod il-mod żdiedu ħafna pasturi oħra li jirrappreżentaw il-ħajja Maltija. Mal-pasturi 
tat-tafal żdiedu tax-xema’, tal-plastik u materjal ieħor. L-ewwel presepju mekkanizzat 
sar mill-Isqof Emmanuel Galea fl-1947 ġol-istitut tan-Nazzarenu ż-Żejtun. F’Malta u 
Għawdex il-presepju reġa’ sar popolari tant li llum isiru wkoll kompetizzjonijiet għall-
isbaħ presepji. L-Għaqda ħbieb tal-Presepju taħdem biex din id-drawwa tal-presepju 
ma tintilifx u tkompli fil-futur. 

 Il-Priedka tat-Tifel  

Tradizzjoni oħra hi l-priedka tat-tifel. Din id-drawwa bdiet fis-seklu 19. Hija okkażjoni 
fejn il-messaġġ tal-Milied jitwassal permezz ta’ tfajjel ċkejken. Nafu li fl-1883 saret 
waħda mill-ewwel priedki tal-Milied fil-knisja parrokkjali ta’ Ħal Luqa. Daħlet drawwa li 
f’ċerti knejjes il-priedka ssir mill-bniet ukoll. 

L-Ikla tal-Milied 

Għall-Milied, il-familji Maltin jippreparaw ikel differenti mis-soltu. Qabel, kien ikun 
hemm l-imqarrun il-forn, il-pastizzi, il-qassatat, il-qagħaq tal-għasel u l-qastan. Wara l-
quddies ta’ nofs il-lejl, kikkra mbuljuta (xarba magħmula mill-qastan) tinżel għasel. Illum 
l-iktar ikla popolari tal-Milied hija d-dundjan, is-serduk jew xi papra l-forn.  

Ħasra li wħud mid-drawwiet Maltin qed joħdulhom posthom tradizzjonijiet barranin 
bħall-panettone, il-pandoro, it-torrone, il-Christmas Log, eċċ. Drawwiet oħra huma l-
għoti tar-rigali, Father Christmas, it-tiżjin tat-toroq, il-kartolini u s-siġra tal-Milied li 
sfortunatament qed tieħu post il-Bambin.  

Nagħmlu tajjeb niddevertu ftit f’attivitajiet li nieħdu gost bihom. Iżda jista’ jiġrilna li 
dawn l-affarijiet inessuna l-veru messaġġ tal-Milied – Imħabba u Paċi lill-proxxmu kollu, 
hu min hu. 

 Joseph Farrugia. 
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Fil-ħajja tagħna r-romol ilkoll għaddejna minn maltempata qalila. Sofrejna meta rajna 
lil min inħobbu jbati l-uġigħ u qtigħ il-qalb. L-esperjenza kiefra tal-mewt, il-firda u s-
solitudini u l-problemi kollha li ġġib magħha ħajja differenti mingħajr is-sieħeb/sieħba 
tiegħek. 

Però wara dan kollu tiġi l-qawsalla simbolu ta' Tama, Tiġdid, Paċi u Serenità. Bil-mod il-
mod nibdew ngħixu t-tama, nsibu għajnuna minn nies ta' madwarna u gruppi bħal  
Minus One fejn naqsmu d-dwejjaq ma’ min jifhimna.  

U hekk wara t-tbatija tal-maltempata nħossu id ħanina li twennisna u tama għall-ħajja 
differenti imma serena u nsibu ferħ ġdid...il-qawsalla li ssebbaħ is-smewwiet. 

Maria Borg 

Flimkien, Kuraġġ, Sapport u Ħbiberija, erbgħa kelmiet katina, m’hemmx waħda 
mingħajr l-oħra. Dawn l-erbgħa kelmiet jirrappreżentaw il-grupp tagħna fejn flimkien 
bil-ħbiberija tagħna nagħmlu kuraġġ u nagħtu s-sapport lil xulxin.  Mingħajr 
preġudizzju nilqgħu u ngħinu lil xulxin, nisimgħu lil xulxin. Jiena nemmen li l-ħbiberija 
sinċiera hija l-aqwa kura għalina. Jiena konvint li bl-għajnuna ta’ xulxin aħna se 
nerġgħu nkunu ferħana, se nerġgħu nitbissmu, se ngħixu. Għandna d-dritt u d-dover li 
ngħixu għax jiena konvint li f’ħajjitna se jerġa jkun hemm il-kulur. Konvint li toħroġ 
Qawsalla wara l-Maltemp. 

Victor 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Il-Milied u jien. 

L-iktar festa popolari tas-sena, il-Milied. Meta naħsbu fil-Milied l-ewwel affarijiet li 
jiġuna f’moħħna huma l-Presepji, s-siġar, it-tiżjin, ir-rigali, il-Bambin u l-familja. Il-Milied 
huwa ukoll il-festa tar-rigali, tal-infieq, tal-ikel u xorb bl-addoċċ. U naturalment il-ħelu 
ma jonqosx. Imbagħad ara lil kulħadd imur il-gym wara li jgħaddi kollox.  

Ħalli nneħħu l-piż żejjed għax fis-sajf ma nidhrux sbieħ b’xi żaqq imdendla meta nilbsu l-
malja jew il-bikini. Imma ejja ftit lura għal Milied. Naturalment il-Milied mhux għal 
kulħadd l-istess. Hawn min il-Milied għalih ifisser dwejjaq, solitudni, anzjeta’ jew 
indifferenza. Jiddependi dejjem mill-esperjenzi li jsawru l-ħajja ta’ dak li jkun.  

Imma dwejjaq ikollna biżżejjed, u ejja għalhekk naraw l-affarijiet sbieħ. Jekk immur lura 
fiż-żmien, naqra mhux ħażin, niftakar mhux biss kemm kien iħobbu missieri u kemm 
kien iħobb iżejjen id-dar (id-dar kienet qisha disco bid-dwal jixgħelu f’kull kamra), imma 
niftakar l-iktar  meta kelli sitt jew seba’ snin (l-memorja qed tibda tilgħab) u għamilt il-
priedka.  

Kienet l-ewwel darba li f’ħajti kelli nitkellem quddiem udjenza. Veru li fl-istess żmien 
kont, bħat-tfal l-oħra tal-klassi, ħadt sehem fil-play tal-iskola. Imma ma kellix nitkellem. 
Kemm noqgħod hemm liebes kostum ta’ Anġlu.  Ma niftakarx wisq minnha ħlief li kont 
għamilt in-nervi għax il-libsa li għamlitli ommi kienet roża. Kont l-unika anġlu roża qalb 
is-subien l-oħra lebsin l-abjad. Insomma, lura għall-priedka.  

Kelli nistudja erba’ faċċati A4, jew kif konna nsejħulhom, ta’ fullscap. Ridt nitgħallem 
kollox bl-amment! Min jaf kemm qattajt siegħat ommi miegħi biex tgħallimt din l-
imbierka priedka.  Sal-lum għadni niftakar kif tibda. “Ħuti, x’ġabkom hawn illejla, x’kien 
ħallejtu djarkom f’din il-kesħa ta’ Diċembru biex inġbartu hawn?”  

Ma ninsa qatt l-eċitament u l-biża hekk kif f’ħajti kelli għall-ewwel darba niffaċċja 
udjenza, ma nafx kif m’għamiltx pipi taħti kif rajt knisja mimlija nies iħarsu lejja. Ommi 
fil-ġenb tal-artal bil-karta f’idha biex jekk nieħu żball jew nieqaf tkun tista’ tgħinni. 
Niftakar ukoll li sa lejliet kelli d-deni, u kelli t-tunsilli infjammati sa dakinhar stess. Imma, 
sejjaħlu miraklu, sejjaħlu xorti, sejjaħlu li trid, irnexxieli nagħmilha. Ma nsejtx linja. 
Kulħadd iċapċapli. Ta’ tifel li kont ma nafx x’kien l-iktar li ħadt pjaċir. Il-fatt li ma kellix 
għalfejn nibqa' niftakar dawk l-imniefaħ linji kollha, dawk in-nies kollha jċapċpu jew il-
presepju tal-injam li tani Patri gwardjan?  
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L-aqwa 10 diski tal-Milied 

1) Bing Crosby-  White Christatmas (1942) 50 miljun kopja 

2) Bing Crosby - Silent Night (1935) 30 miljun kopja 

3) Mariah Carey - All I want for Christmas is you  (1994) 16-il miljun kopja 

4) Gene Autry – Rudolph the Red-Nosed Reindeer (1949) 12-il miljun kopja 

5) Band Aid– Do They Know it’s Chtistmas Time (1984) 11.7 miljun koppja 

6) Bing Crosby and the Andrews Sisters— Jingle Bells (1943) 6 miljun kopja 

7) Harry Simeone Chorale— The Little Drummer Boy (1958) 6 miljun kopja 

8) Tino Rossi—Petit Papa Noel (1946) 5.7 miljun kopja 

9) The Chipmunks and David Seville—The Chipmunk Song (1958) 5 miljun kopja 

10) Wham—Last Christmas (1984) 4.9 miljun kopja 
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Jiktbu l-membri—James Sultana 
Li naf żgur li dik l-adrenalina, dik il-biża u dak l-eċitament, u dak iċ-ċapċip tista’ tgħid li 
għoġbuni kollha. Tlajt fuq artal li kien qed iservi ta’ palk, u bqajt miġbud sal-lum mill-
palk. Kull reċta li nagħmel tfakkarni f’dakinhar, l-Milied ta’ iktar minn 38 sena ilu meta 
għamilt din l-imbierka priedka. U bħal dakinhar, ngħid le, daqshekk, qatt iktar, wisq 
stress. U mal-ewwel okkażjoni, ħalqi waħdu jgħid iva. Is-sabiħa hi,  li minkejja l-ħafna 
reċti u l-ammonti ta’ drabi li tkellimt fil-pubbliku quddiem udjenza, kull darba li nitla fuq 
dak l-palk u nara dawk in-nies, kull darba nħossni qisni dak it-tifel ċkejken fuq dak l-
artal. Ma nafx kif għadni s’issa m’għamiltx pipi taħti.  

U għalhekk minkejja li llum il-Milied sar tista’ tgħid idejjaqni, għal ħafna raġunijiet li 
m’għandix post biex nispjegahom hawn, għadni ngħożż u niftakar b’nostalġija fil-Milied 
tat-tfulija, speċjalment dak meta għamilt il-priedka tat-tifel.  


