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It-3 ta’ Ġunju– Project House-18.30– Group Support ma’ Bernardette Briffa.
It-3 ta’ Ġunju –Project House– 20.00– L-ambaxxatur Malti għall-Vatikan Frank Zammit
se jkellimna fuq il-Kappella Sistina u l-Konklavi.
L-10 ta’ Ġunju -Picnic ġewwa Pembroke. Ġibu lampa, siġġijiet u xi mejda magħkom.
Naturalment ġibu xi ħaġa tajba x’tieklu u x’tixorbu.
17 ta’ Ġunju-Santwarju Qalb ta’ Ġesu, Ħaż-Żebbuġ-20.00. Il-quddiesa tradizzjonali ta’
Jum il-Missier ma’ Fr. Saviour.

It-22 ta’ Ġunju—19.00 Quddiesa fil-Bażilika Kristu Re Raħal Ġdid. Kulħadd mistieden.
Ġibu l-familja u ħbieb tagħkom.
Il–25 ta’Ġunju-20.00-Gala Night-Qawra Palace Hotel.
Prezz issussidjat għall-membri €20.00. Minn mhux membru €26.00
Booking permezz ta-Revolut jew BOV għand Maureen Tarpey fuq 79895387.
Importanti ferm li dejjem tniżżlu l-isem u l-kunjom. Il-prezz jinkludi 3 sigħat open bar,
inbid, birra, shandy, soft drinks, juices u ilma. Spirti mhux inklużi. Jinkludi wkoll 21
finger food differenti. Se jkollna wkoll pjanist.
Fadal l-aħħar 4 postijiet għat-tour ta’ Lulju ġewwa l-Italja. Min jixtieq jiġi magħna jista’
jikkuntattja lil Charlotte fuq 99819751

Ħbieb,

dan huwa xahar speċjali. Din hija sena speċjali. Dan ix-xahar il-grupp tagħna
jagħlaq 25 sena. Snin li fihom il-grupp kien strumentali sabiex bosta romol imxew ’il
quddiem. Bix-xieraq li llum naraw dak li kiteb il-fundatur tal-grupp Albert Zammit dwar
it-twelid tal-grupp.
Silta mill-ktieb Qawsalla wara l-maltemp. Referenzi li kienu qegħdin isiru waqt laqgħa

għall-membri tal-grupp “Ward u Żahar” li tiegħu kont membru, anzi membru filkumitat kienu ż-żerriegħa li welldet il-ħsieb li kellu jkun hemm qasma bejn ir-romol u sseparati. Li kien qiegħed jingħad għalkemm seta’ kien ta’ ġid għas-separati kien
qiegħed iweġġa’ wisq lir-romol. Li jgħodd għal wieħed mhux bilfors jgħodd għall-ieħor,
anzi jista’ jkun ta’ ħsara. Kienet din is-sitwazzjoni li ġegħlitni nersaq lejn iċ-Chairman tal
-grupp imsemmi bl-idea li ssir fergħa għar-romol fejn filwaqt li l-attivitajiet soċjali
jibqgħu jsiru flimkien, it-taħditiet ikunu esklussivament għar-romol jew għas-separati
skont kif ikun il-każ.
Ġranet wara fi triqitna lejn tal-Għolja, lejliet il-Ġimgħa l-Kbira tas-sena 1997 kelli
diskussjoni ma’ żewġ romol Joyce Wright u Carmen Muscat fejn għidtilhom bl-idea
tiegħi u t-tnejn dehru entużjasta għaliha. Bdejna naħdmu fuq din l-idea. Morna fuq
diversi stazzjonijiet tar-radju u tat-televiżjoni u ġejna wkoll intervistati minn għadd ta’
ġurnali. L-applikazzjonijiet bdew deħlin. Konna sorpriżi bir-rispons qawwi li kien hemm.
Aktar minn 80 persuna kienu interessati li jingħaqdu magħna. Dan kien ifisser li dik li
suppost kellha tkun fergħa tal-grupp “Ward u Żahar” kienet se tkun akbar mill-grupp
kollu. Għalhekk ma kienx għadu jagħmel sens li nibqgħu naħdmu fuq l-idea li nsiru
fergħa minn grupp ieħor u allura ħdimna biex inwelldu grupp ġdid li jkun
esklussivament għar-romol żgħażagħ u ta’ nofs età. Kont qiegħed nisma’ taħdita fuq
programm televiżiv fuq stazzjon Ingliż dwar minn xiex kienu għaddejjin ir-romol firRenju Unit. Persuna li kienet qiegħda tieħu sehem f’dan il-programm saħqet li huma
ma jistgħux jiġu trattati bħall-kumplament tas-soċjetà għax huma “Minus One”.
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Minn hemm nibet l-isem tal-grupp. Rigward dan l-isem tkellimt ma’ Joyce u Carmen u
qablu li kien isem tajjeb għall-grupp. Ta’ min jgħid hawnhekk, li minħabba li dan l-isem
seta’ jagħti impressjoni ta’ negattività semmejna n-newsletter “H.E.A.R.T.S” bit-tifsira:
Healing, Empowering and Remembering Treasured Soulmates. Ġie mfassal l-istatut u
bdew isiru l-arranġamenti sabiex issir l-ewwel laqgħa. Ironikament, l-ewwel laqgħa
saret fil-Kannierja tal-knisja ta’ San Publiju l-Furjana nhar it-28 ta’ Ġunju 1997, id-data
li nqisu bħala t-twelid propju tal-grupp “Minus One”.

Għalfejn il-ktieb Qawsalla wara l-maltemp?

L-Għan ta’ din il-laqgħa kien li jiġi inawgurat il-grupp u jiġi maħtur kumitat proviżorju
li minnufih kellu jibda jħejji l-attivitajiet. Madankollu, kien għad fadal ħafna problemi
x’jingħelbu, fosthom il-post fejn kellna nibdew niltaqgħu. Fil-fatt l-ewwel attivitajiet li
saru matul is-sajf tal-1997 kellhom isiru f’postijiet pubbliċi. Kien fuq intervent ta’ dak li
llum huwa d-Direttur tad-Dwana, li kien irranġalna biex nibdew nużaw il-Foyer tadDipartiment tal-Edukazzjoni li dak iż-żmien kien immexxi mill-Onorevoli Ministru
Evarist Bartolo.
Kien propju hemmhekk li saret l-ewwel laqgħa uffiċjali tal-grupp nhar l-ewwel ġranet
ta’ Ottubru 1997.
Illum bi kburija nista’ ngħid li minn dak iż-żmien dan il-grupp għen mijiet ta’ romol
jerġgħu jsibu saqajhom wara li sabu ruħhom f’sitwazzjoni fejn kellhom jaqdu d-dmir
ta’ missier u omm fl-istess ħin.

Meta f’temp ta’ 5 tijiem ġiet nieqsa l-mara, Graziella, jiena ġejt maħkum minn biza’
kbira. Bdejt niddubita minni nnifsi. Bbejt nirrabja. Tlift kull sens ta’ direzzjoni. Ma
kontx luċidu. Xtaqt infittex online u nsib xi ħaġa li tgħinni nifhem minn xiex kont se
ngħaddi. Ma sibt xejn jew kważi xejn. Ħafna artikli fuq romol nisa u romol anzjani u
fuq xi ħadd bħali xejn. Xtaqt insib xi ħaġa li magħha nistrieħ mit-toqol enormi li ħassejt
fuqi. Ftit wara dħalt fil-grupp Minus One li llum jiena immexxi flimkien magħkom u
ma’sħabi fil-kumitat. Kemm ili armel, biex nesprimi l-emozzjonijiet tiegħi bdejt nikteb
artikli qosra fuq bosta oqsma tal-ħajja speċjalment dwar il-ħajja tagħna r-romol. Aktar
tard bdejt nikteb għall-fuljett tagħna, liema kitba ħassejt li kienet qed tgħin lillmembri.
Inħossni komdu nikteb fuq dak li nkun għaddej minnu. Kien bl-inkoraġġament ta’
Maureen u bosta ħbieb tiegħi li ddeċidejt li niġbor dawn l-artikli u esperjenzi oħra fi
ktieb. L-intenzjoni dejjem kienet li min jaqra l-ktieb isib it- tweġibiet għad-domandi li
jistaqsi. Ridt nibgħat messaġġ li minkejja d-daqqiet li naqilgħu fil-ħajja, xorta waħda
għandna noħolmu. Id-donazzjonijiet kollha li se jkollna se jmorru sabiex ikollna biex
nipprintjaw aktar kopji. Ix-xewqa tiegħi hija li kull membru jkollu kopja ta’ dan il-ktieb.

