Attivitajiet Sajf 2021
25 ta’ Ġunju 2021: 19.30 Parroċċa San Filep, quddiesa ‘’Jum ir-Romol ‘’ u nfakkru
għeluq l-24 sena tal-grupp tagħna.
Ħallu dawn id-dati vojta:
16 ta’ Lulju-30 ta’ Lulju-20 ta’Awwissu
Segwu dejjem il-paġna Fb tagħna għal aktar dettalji.

Kemm hi kelma sabiħa ‘Kuraġġ’
Meta tormol kulħadd jgħidlek biex tagħmel kuraġġ. Imma ħadd ma jgħidlek dan limbierek kuraġġ kif għandek tagħmlu. Biex inkun onest, il-fatt li aħna dħalna membri
f’dan il-grupp kien pass ta’ kuraġġ għax fil-każ tagħna jkun ferm aktar faċli li ċċedi larmi milli tipprova timxi ‘l quddiem. Il-kuraġġ tagħmlu billi fl-aktar mumenti diffiċli
tiddeċiedi dejjem favur il-ħajja. Il-kuraġġ tagħmlu billi ma toqgħodx tara t-triq kollha u
taqta’ qalbek għax hi triq twila imma tikkonċentra dejjem fuq il-pass li jmiss. PASS
PASS TASAL FERM ‘il BOGĦOD. Kuraġġ tagħmlu meta minkejja kollox, minkejja dak li
tkun għaddej minnu, tiddeċiedi li tgħin lil ħaddieħor. Il-kuraġġ tagħmlu billi int li
qiegħed taqra, bħali, dejjem tixtieq li tara l-qawsalla wara l-maltemp.
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Ħbieb, Kemm għaddejna minn żmien diffiċli, biex inkun onest, ma nafx x’se jiġri ‘l
quddiem u naħseb li ħadd ma jaf. Ma kienx faċli li nwaqqfu l-attivitajiet tal-grupp imma
dejjem imxejna ma’ dak li qalu l-awtoritajiet. Naf ukoll li issa li tneħħew bosta
restrizzjonijiet mhux se tkun faċli li nerġgħu naqbdu r-ritmu imma aħna r-romol drajna
bl-affarijiet mhux faċli u jiena konvint li ma ndumux ma naqbdu r-ritmu li kellna qabel.
Tul dan iż-żmien l-aktar domanda li kelli nwieġeb kienet “meta ser niltaqgħu”. Naf li
kien hawn min din il-pandemija affetwatu ħafna għax li tkun waħdek m’hix faċli. Il-biża
mill-mard ukoll ħalla l-effetti tiegħu iżda issa nħarsu ‘l quddiem. Kuraġġ.
Nixtieq għal darb’oħra nagħti merħba lill-membri l-ġodda. Minħabba ċ-ċirkostanzi li
konna għaddejjin minnhom għad ma kellix iċ-ċans li niltaqa’ ma’ kulħadd. Nifhem li
għal min ikun għadu ġdid fil-grupp tagħna ikun aktar diffiċli li niltaqgħu għall-ewwel
darba waqt ikla. Nippreferi li niltaqgħu ftit għall-kwiet permezz tal-laqgħa li jkollna ma’
Bernardette Briffa, imma ma tantx kien hemm x’tagħmel. Jiena ċert li fil-grupp se jsibu
dik l-għajnuna li tgħinhom jimxu ‘l quddiem. Jiena dejjem nesiġi li meta nkunu flimkien
inkellmu lil kulħadd. Naf li kulħadd għandu l-ħbieb personali tiegħu, imma mportanti
ferm li nsiru nafu aktar lil xulxin. Importanti ferm tibqa’ l-ħbiberija li fl-opinjoni tiegħi
tibqa’ dejjem in-numru wieħed fejn jidħol sapport f’din it-triq diffiċli tagħna r-romol.
L-użu tal-medja soċjali kien strumentali sabiex tkellimt ftit ma’ wħud minn dawn ilmembri l-ġodda. Stajt ninnota n-niket imma stajt ninnota wkoll ix-xewqa li jimxu ‘l
quddiem. Li tidħol fi grupp bħal tagħna diġa huwa pass importanti. Li nisimgħu lil xulxin
huwa ta’ ġid. Min iħoss li wasal ħafna ma jrid qatt jinsa li hu wkoll xi darba kien fil-bidu
ta’ din it-triq. Dak huwa s-sapport li nixtieq jien. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lillmembri tal-kumitat preżenti. Naf li se jkollna 2 bidliet, nixtieq li aktar membri juru linteress li jgħinu fit-tmexxija ta’ dan il-kumitat. Issa naraw meta nagħmlu laqgħa
ġenerali oħra sabiex nagħmlu din il-bidla. Meta tkun fil-volontarjat tagħti ftit imma
tirċievi ħafna. Nixtieq nirringrazzja wkoll li dawk il-membri li żammew kuntatt magħna
f’dan iż-żmien diffiċli li għaddejna minnu. Bħala kumitat, diġa għamilna kuntatt malamministraturi ta’ Project House sabiex inkunu nistgħu nużaw is-sala f’Ottubru li ġej.
Sa’ issa għadna qed nistennew risposta. Ejja ħa nistartjaw il-magni.
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Għeżież membri, Qiegħed nippubblika email qasira li rċevejt mingħand persuna li
għandu bżonn ħafna għajnuna. Ħallejtha bl-ingliz kif irċevejtha.
‘Hi,
I have recently suffered the worst disaster that could happen to me: I lost my angel to
a terrible sickness. I am 59 years old and, at the moment I am feeling very
overwhelmed and lost. I was advised to contact you hoping you may help me during
this most difficult time. I'm not sure this is going to help but I decided to give it a try.’
Kif nagħmlu dejjem, għamilna kuntatt miegħu u skoprejna li dawn il-persuni minkejja
żmien twil flimkien ma kienux miżżewġa. Kelli ngħidlu li ma jistax jidħol magħna għax
aħna grupp tar-romol, romol għax konna miżżewġa. Kelli kunflitt personali kbir fuq dan
il-każ u għalkemm għidtlu li ma jistax jidħol membru magħna, xorta waħda offrejtlu lgħajnuna personali tiegħi jekk iħoss il-bżonn li jitkellem ma’ xi ħadd.
Naf li f’ċerta pajjiżi, it-tifsira tal-kelma romol ġiet imwessa ħafna. Anke f’pajjiżna sar
tibdil kbir l-aktar fejn ikun hemm koabitazzjoni ta’ sentejn reġistrata u jiġi nieqes xi
ħadd mill-koppja. Dan minħabba l-bidliet leġislattivi li kien hawn dan l-aħħar.
Il-grupp tagħna huwa għar-romol biss u hekk se jibqa’. Nerġa nfakkar li sabiex tidħol
membru magħna trid tkun armel jew armla li m’għalaqtx il-61 sena. Dan minkejja li
personalment jiena naħseb li kulħadd għandu d-dritt li jsib l-għajnuna meta jitlef lil xi
ħadd għażiż. Mill-banda l-oħra, nifhem li mhux possibbli li niftħu l-grupp tagħna għal
kulħadd. Nixtieq li fil-grupp tagħna nkunu nistgħu nagħtu attenzjoni personali lillmembri tagħna. Dan għax kulħadd jirreaġixxi għall-mewt b’mod differenti u dak li
ħadem għalija mhux bilfors jaħdem għalik.

Xi kultant taqra xi artiklu jew tara xi film li jkun fihom xi ħaġa li tolqtok u tibda tirrifletti
fuq dak li taqra jew fuq dak li tara. Il-film Safe Haven huwa film ħelu ħafna li ma
jdejjqek fl-ebda minuta tiegħu. L-aktar xena popolari minn dan il-film isseħħ lejn laħħar tiegħu fejn il-protagonist jagħti ittra miktuba minn martu lill-maħbuba. Il-mara
tkun mietet żmien qabel u għalhekk il-protagonist ikun armel.
Safe Haven, ħareġ għall-wiri fis-sena 2013 bl-atturi Julianne Hough bħala Katie Feldman u Josh Duhamel bħala Alex Wheatley. Mingħajr ebda dubju, l-aktar xena
emozzjonanti tal-film hija meta Katie taqra ittra miktuba minn Jo, il-mara ta’ Alex, li
kienet ġiet nieqsa żmien qabel. L-ittra kienet indirizzata lil dik il-mara li kienet se tħobb
lil żewġha u lil uliedha.… L-ittra kienet indirizzata To her.
Lill-mara li żewġi jħobb ...
Jekk qiegħda taqra din, allura hija verita. Mingħajr ebda dubju, huwa jħobbok, għax
kieku ma kienx jagħtik din l-ittra. Nispera biss li inti tħobbu wkoll. Imma ridt niktiblek
din l-ittra għax nixtieqek tkun taf oġġett vera mportanti. Jiena kuntenta li sab lilek.
Nixtieq biss li nkun hemm biex niltaqa’ miegħek.
Forsi f’xi affarijiet, qiegħda niltaqa’ miegħek. Barra żewġi u ż-żewġ ulied sbieħ tiegħi,
għalija int l-aktar persuna mportanti fid-dinja. Jiena tlaqt u huma saru tiegħek issa.

Hemm ħafna affarijiet fuq x’hiex naħdmu fil-futur. Għandi f’moħħi sottokumitat li
jaħdem fuq proposti li nressqu lill-gvern. Fuq din sejrin inkunu qed nitolbu l-għajnuna
tal-membri tagħna. Nisma’ ħafna stejjer li tgħaddu minnhom bħala romol. Meta jasal il
-waqt, nitkellmu fuqhom.
Illum ktibt naqra fit-tul. Għandi kurżita kbira, nixtieq inkun naf kemm hawn membri li
jaqraw dan il-fuljett. Nixtieq ikolli aktar kitbiet mill-membri li jidrhu f’dan il-fuljett.
Nixtieq li ma nibqgħux nibagħtu dan il-fuljett bil-posta anke lil min għandu facebook
jew min ma jkunx irid li jirċevih aktar. Komplu segwu l-facebook page tagħna sabiex
tkunu tafu b’dak kollu li jkun qiegħed jiġri f’dan il-grupp.

Trid tieħu ħsiebhom, iddaħħaqhom, iżżommhom meta jibku, kun hemm għalihom u
għallimhom it-tajjeb mill-ħażin. Meta naħseb fuqek inħoss it-tama. Nispera li Alex (irraġel) jiftakar xi tħoss meta tkun żagħżugħ u tħobb. Nittama li Josh (it-tifel) isib lil xi
ħadd ma’ min jerġa’ jmur jistad. Nittama li Lexie (it-tifla) ikollha lil xi ħadd hemm f’jum
it-tieġ tagħha. Nittama li xi darba l-familja tiegħi terġa ssir sħiħa.

Victor.
Imma l-aktar importanti, nittama li nkun hemm sabiex inħariskom.

