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Ħbieb,
Diġa wasalna fil-5 xahar tas-sena. Fl-ewwel ta’ Mejju niċċelebraw jum il-Ħaddiem, biex inkun
onest dan il-jum għalija ma tantx huwa jum ta’ festa għax huwa l-jum li fih tlift lil missieri. F’Mejju
wkoll infakkru Jum l-Omm. Jiena naħseb li Omm mhiex dik biss li welldet tarbija imma hija wkoll
dik il-mara li ħabbet tfal oħra anke jekk mhux taghħa. Ħafna nisa li rabbew ulied ħaddieħor, ħafna
nisa li marru l-missjoni jgħinu tfal abbandunati. Għalija dawn huma kollha ommijiet u din hija lfesta tagħhom ukoll. Mela Madre Tereża mhux Omm dawk it-tfal kollha li għenet sabiex forsi
jkollhom kura u xi ħaġa x’jieklu u x’jilbsu?
Naqbeż fuq xi ħaġa oħra, xi kultant naħseb li qiegħed ngħix f’dinja għalija. Inħoss li sar idejjaqni
kollox, forsi għax qiegħed nikber ukoll. Hawn nies li donnhom jieħdu gost ikomplu jżidu malinkwiet li diġa għandna. Dan il-virus kien jonqos biex ikollhom aktar fuq x’hiex jiktbu. Miskin hu
min jagħti każ ta’ dak kollu li jisma’, jara u jaqra. Bosta nies jinqdew biċ-ċajt sabiex joffendu, jekk
tgħid li ma taqbilx mal-lingwaġġ użat malajr tlaqqat xi titlu li m’intix cool jew li jekk ma tafx tieħu
ċajta warrab ‘l hemm. Jiena personali, b’ċerta affarijiet li huma ta’ niket għal ċerti nies ma niċċajta
qatt. Biżżejjed wieħed jaqra x’jinkiteb meta jseħħ xi inċident. Filmati u kummenti galore. Hawn
ukoll min l-hena tiegħu iġib filmati tiegħu stess jagħmel xi bravura, forsi jkollna ħafna likes. Xi
kultant nibda ntella’ u nniżżel jekk inneħħix facebook jew le għax vera xbajt b’ħafna affarijiet li
qiegħed nara. Hawn min qaleb id-dinja ta’ taħt fuq u hawn min id-dinja qalbet lilu ta’ taħt fuq.
Kulħadd b’xortih.
Min dejjem kont naħseb li din id-dinja mhux qiegħda sew, minn meta kont żgħir. Qatt ma fhimt kif
tarbija titwieled f’palazz u tarbija oħra titwieled f’għalqa fejn lanqas biss ikollha x’tiekol u x’tilbes.
Qatt ma fhimt kif tarbija titwieled sewwa u tarbija oħra tibda tbati mill-mument li tfeġġ f’din id-dinja.
Nifhem li dawn huma affarijiet kbar wisq biex nifhmuhom aħna. U aktar ma taħseb u aktar ma
tipprova tifhem aktar jibdew deħlin dubji u mistoqsijiet. Aktar qabel semmejt jum l-Omm, niftakar
meta kont il-primarja kelli student fil-klassi li kellu ommu mejta. Tistgħu timmaġinaw kif kien
iħossu meta jara lilna npinġu kartolina ta’ jum l-Omm. Illum ngħid li l-iskola ma kienetx sensittiva
miegħu. Ċerti servizzi li hemm illlum dak iż-żmien ma konniex noħolmuhom.
Tgħid ix-xahar id-dieħel niltaqgħu xi ftit? Issa naraw x’jgħidulna.
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Misteri

Sferi Skanalati (grooved)
Fl-Afrika t'Isfel hemm ġebel magħruf bħala Precambrian li għandu madwar 2.8 biljun sena.
Minaturi, waqt li kienu qed iħaffru, sabu xi sferi tal-metall misterjużi hemmhekk. Huma madwar
pulzier fid-dijametru u għandhom tliet skanalaturi paralleli inċiżi madwar l-ekwatur tagħha. Xi
wħud minnhom huma metall solidu blu bi flecks ta’ abjad filwaqt li oħrajn huma vojta mimlija
b'sustanza simili għal sponża bajda. L- oriġini u r-raġuni ta' dawn l- isferi mhumiex magħrufa.
L-effett Placebo

L-effett Plaċebo huwa meta pazjent jieħu mediċina falza, miktuba minn tabib u jħossu aħjar. Dik il
-mediċina falza taħdem għax il-pazjent jistenna u jemmen li se jaħdem. Effett simili magħruf
bħala Effett Nocebo meta persuna tieħu drogi foloz u tibda tesperjenza problemi li huma kkawżati
minn drogi reali. Dan il-fenomenu juri li hemm xi konnessjoni misterjuża kkumplikata tal-moħħ
mal-ġisem li għadna ma nafux.
Taos Hum
Ir-residenti tal-belt żgħira ta' Taos, New Mexico, kontinwament semgħu ħoss misterjuż li huma
jsejħu bħala "hum". Huwa ħoss baxx li jisimgħu f'ambjent kwiet u jinstemgħa bħal magna diesel
imbiegħda. Minkejja ħafna investigazzjonijiet, is-sors ta' dan il-ħoss għadu mhux magħruf.
Il-Liżar ta’ Kristu
Dan il-liżar m’għandu bżonn l-ebda introduzzjoni. Huwa drapp bl-immaġni ta' raġel li
apparentament miet bil-kruċifissjoni. Ix-xjentisti naqsu milli jispjegaw kif l-immaġni ġiet stampata.
Wara ħafna riċerka u esperimenti xjentifiċi, ħadd ma kien kapaċi jirreplika dan. Xi Kattoliċi jsostnu
li huwa l-liżar użat għad difna ta' Ġesù Kristu. Bħalissa jinsab fil-Katidral ta' San Ġwann il-Battista
f' Turin, l-Italja.

Fil-Ħlewwa ta’ Mejju.
Fil-ħlewwa ta’ Mejju, Omm tagħna Marija
O kemm idoqq ħlejju dak ismek sabiħ
Kemm toħroġ qawwija dil-kelma minn qalbna
Bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġieħ.
Rit: Int l-għaxqa tas-sema
Ix-xemx tal-ħolqien
Int l-omm ta’ min ħalqek
Bik mimli kull żmien.
Jekk tiftaħ fil-ġonna il-warda Maltija
Tfakkarna o Madonna fil-lewn ta’ ħaddejk
Jekk tidħak id-dija tal-kwiekeb irżina
Tfakkarna o ħanina fid-dawl ta’ għajnejk. Rit:
Minn dejjem bint Alla, nadifa mill-ħtija
Infrixt bħal qawsalla fuq ras il-bnedmin
Int ftaħt o Marija l-għejun ta’ kull ħniena
Fuq l-aħwa ħosbiena, fuq l-aħwa ħatjin. Rit:
Għalhekk ja sultana tal-ħlewwa Marija
Int biss tama tagħna, int qawwa tar-ruħ
Bil-grazzja mimlija kull waqt insellmulek
Bil-ħrara ngħajtulek fis-siegħa tad-dmugħ. Rit:

