Attivitajiet Lulju 2022
L-1 ta’ Lulju–Kemmuna ma’ Supreme Cruises-Booking biex inkunu nafu n-numru biss
għand Maureen Tarpey fuq 79895387-Biljetti jinqatgħu mill-kiosk ta’ Supreme. Prezz
€12– Nitilqu minn Sliema Ferries fis-13.00. Tluq minn Buġibba Jetty fis-14.15. Se nkunu
nistgħu ngħumu f’żewġ bajjiet. Ġibu l-ikel magħkom.

Volum 25
Ħarġa 07
Lulju 2022

Ħbieb, jgħidu li l-bniedem m’għandu xebgħa ta’ xejn. Dejjem irid aktar poter fuq

It-8 ta’ Lulju–Niltaqgħu madwar il-17.00 Little Armier ħdejn Tortuga- Ġibu mwejjed u
siġġijiet. Ġibu l-ikel magħkom.

ħaddieħor. Dejjem irid jikkmanda hu anke lil min hu dgħajjef u bla saħħa. Dejjem irid

Il–15 ta’ Lulju-19.30-Picnic Dingli ħdejn il-kappella. Ġibu mwejjed u siġġijiet. Ġibu l-ikel
magħkom.

ħadd jobdihom. Ma noqogħdux ngħidu li din hi xi ħaġa moderna tal-lum. Minn dejjem

It-22 ta’ Lulju-20.00-Niltaqgħu il-Birgu ħdejn il-Monument tal-Ħelsien għall-mixja.

bniedem donnu qatt ma kien konxju li hawn fuq din id-dinja, hu biss misluf. Jiġi għal ftit

Mit–22 sas-27 ta’ Lulju–Mawra ġewwa l-Italja.

Id-29 ta’ Lulju–20.00-Ikla ta’ Klariċċ ir-Rabat.
Prezz 25€ - Booking bir-Revolut għand Maureen Tarpey fuq 79895387.

jimponi l-ideat tiegħu fuq ħaddieħor. Dejjem irid jagħti l-ordnijiet u jippretendi li xi
hekk kienet id-dinja. Minn dejjem hekk kien il-bniedem. Mill-bidu tal-ħolqien. Ilsnin u jitlaq ’l hemm. Għandna l-vizzju li meta nitkellmu fuq il-ħażin dejjem ngħidu
‘għax illum’. Jiena ngħid li l-ħażin kien minn dejjem u hija biss skuża li dejjem inwaħħlu

f’din il-ġenerazzjoni. Bħal dejjem, ma nistgħux niġġeneralizzaw, anzi jiena dejjem ngħid
li fid-dinja hawn ferm aktar tajjeb milli ħażin. Il-problema hija li l-ħażin jidher aktar.

Menu-Starters– Soppa-Penne Pollo e Funghi-Baked Lasagna
Main– Pork Loin-Baked Ċerna-Chicken Marsala
Deserta-Cake

Tazza Soft drink jew Inbid għal kull persuna. Mal-booking għidulna x’se tieklu.
Ħallu l-5 ta’ Awwissu vojta. Gozo by night. Nużaw il-Claypso Train. Dettalji u booking
aktar tard (l-ewwel 50 persuna biss).

Qatt ma fhimt eżatt għalfejn tinqala’ gwerra jew min jgħajjat gwerra. Il-politiċi jew
mexxejja ta’ pajjiżi kbar u b’saħħithom militarment? Dawk li jkunu jridu jbigħu l-armi?
Dawk li jridu aktar art? Dawk li jridu arthom lura? Dan l-aħħar ġewwa Ruma, Papa

Franġisku għamel diskors b’saħħtu ħafna fuq il-gwerer. Huwa qal "Id-dinja għażlet –
huwa iebes li tgħid - iżda għażlet l-iskema ta' Kajjinn. Hija l-gwerra li tpoġġi f'postu lKajjinismu, jiġifieri, li toqtol lil ħuk. Bħalissa fl-Ewropa aħna milquta minn din il-gwerra.
Imma ejja nħarsu ftit iktar 'il quddiem. Id-dinja tinsab fi gwerra, id-dinja tinsab fi
gwerra! Is-Sirja, il-Yemen, imbagħad aħseb fir-Rohingya (Ir-Rohingya huma minoranza
Musulmana fl-Istat ta' Rakhine tal-Myanmar, maħsuba li jammontaw għal madwar

miljun persuna. Il-Myanmar ma jirrikonoxxihomx bħala ċittadini jew wieħed mill-135
22-27 ta’Lulju-Tour tal-Italja.

grupp etniku rikonoxxut fil-pajjiżi) Kullimkien hemm gwerra. Il-ġenoċidju tar-Rwanda
daqs 25 sena ilu. Għax id-dinja għażlet – huwa iebes li tgħidu – iżda għażlet l-iskema ta'
Kajjin", tenna Franġisku.
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L-unika soluzzjoni jew risposta li sibna hija li nagħtu l-armi lil Ukrajna. Naturalment larmi jqumu l-flus u li probabbli kien hawn xi pajjiżi li għamlu ewro tajjeb minn dan ilbejgħ. Naħseb li t-tentattivi li saru għall-paċi ma ħallewx il-frott mixtieq. Allura
għaddejna għall-armamenti. Noqtol lilek qabel toqtol lili. Jidher li l-futur huwa
mċajpar. Jista’ jkun ukoll li kien hawn min ipprova jdgħajjef lil ħaddieħor sabiex isir

Naħseb il aħna ma nistgħux inwaqqfu l-gwerra, aħna ma nistgħux inwaqqfu xi virus,
lanqas nistgħu nikkontrollaw nimordux jew le imma almenu nistgħu ngħażlu li ngħixu
ħajja tajba mingħajr ma nagħmlu deni lil ħadd. Jiena l-ewwel wieħed irrid nirranġa ddifetti li għandi. Jiena ma naċċettax il-ħażin li għandi għax ngħid li jien hekk magħmul.
Li tirranġa mhux sinjal ta’ dgħufija imma huwa sinjal ta’ saħħa u tax-xewqa li dejjem
inkunu persuna aħjar. Jiena la rrid inkun Kajjin imma lanqas irrid inkun Abel.

aktar b’saħħtu hu. Il-prezzijiet, sew minħabba l-covid u sew minħabba l-gwerra

splodew ’il fuq u dejjem ibgħati ż-żgħir. L-istorja ta’ Abel u Kajjin jafha kulħadd. FilBibbja nsibu miktub li Kajjin qatel lil ħuh Abel. Minn hawn ħareġ li dak kollu li hu Kajjin

Victor

huwa l-ħażin. Papa Franġisku meta tkellem hekk ried jgħid, li d-dinja għażlet il-ħażin. Il
-gwerra hija ħażina. Il-mentalità li toqtol lil ħuk għal aktar poter hija ħażina. Hawn

It-Torri ta’ Pisa

ukoll min jinqeda b’xi ideal politiku jew b’xi reliġjon. Basta nkissru u nfarrku. U dak li

Naqra tagħrif.

qed jiġri bħalissa fl-Ukrajna huwa gwerra bejn l-aħwa. Però mhux fl-Ukrajna biss qed

jiġri dan. Hemm pajjiżi oħra fejn l-aħwa qed joqtlu lil xulxin.

Waħda mid-domandi l-aktar komuni dwar dan it-torri ‘kif inklina t-Torri ta'
Pisa?’

Niġu għalina. Aħna li ma jinteressana xejn mill-poter. Aħna li aħna kuntenti b’dak li
għandna. Aħna li nħobbu lil kulħadd. Aħna li ma jimpurtaniex mir-razza jew mirreliġjon ta’ ħutna. Aħna li diġà soffrejna biżżejjed. Aħna li rridu ngħixu fil-paċi. Aħna
għandna ċans f’din id-dinja? Aħna għandna dritt li ngħixu fil-kwiet? Xi kultant jiena
naħseb li aħna irrilevanti f’din id-dinja. Fuq ħafna affarijiet ikollna mingħajr ma rridu
nintelqu mal-kurrent. L-importanti hu li ma nweġġawx jew li jekk inweġġgħu,
inweġġgħu mill-anqas. Wara kollox xi stajna nagħmlu meta ormolna? U rigward ilCovid? U x’nistgħu nagħmlu fuq il-gwerer? Il-gwerra wara jew waqt il-Covid kien
jonqosna! Dawn l-affarijiet kollha, nammettu jew ma nammettux, iżidulna l-inkwiet
personali. Fuq ħafna nies, l-effett ta’ dan kollu għad irid joħroġ. J’Alla jien żbaljat,
imma jien hekk naħseb.
Però ejja nkunu onesti. Ġieli konna Kajjin. Mhux qiegħed ngħid fuq qtil jew li qtilna lil
xi ħadd. Qiegħed nirreferi għal kif naġixxu ma’ ħaddieħor. Qiegħed nistaqsi, ġieli
ġġudikajna? Ġieli ma aċċettajniex lil xi ħadd? Ġieli stajna ngħinu imma ma konniex ta’
għajnuna? Ġieli kellna xi aġenda moħbija? Jiena ngħid iva. Ġieli kelli preġudizzji u ġieli
ġġudikajt. Fil-ħajja mhux faċli li taċċetta kollox u b’hekk kultant ir-reazzjoni tagħna ma
tkunx tajba. L-aktar meta nirreaġixxu f’mument ta’rabja. U wara kollox, aħna taddemm u l-laħam.
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It-ċediment tal-ħamrija, li jikkonsisti f'tafal
artab konsolidat normali, huwa l-kawża talinklinazzjoni tat-torri u, għalkemm sa ċertu
punt, tal-bini kollu fil-pjazza. Ix-xogħlijiet
reġgħu bdew fl-1275 taħt il-gwida ta' Giovanni
di Simone u Giovanni Pisano, u żiedu malkostruzzjoni preċedenti tliet sulari oħra.
Ix-xogħol beda fid-9 ta’ Awwissu, 1173. Il-bażi
tħalliet tistrieħ għal sena sħiħa. Xi studji
jattribwixxu l-awtur tal-proġett lill-Perit Pisan
Diotisalvi, li fl-istess ħin kien qed jibni l-battisteru.
Il-kostruzzjoni twaqqfet matul il-bidu tat-tielet
ċirku.
Ix-xebh bejn iż-żewġ binjiet huma fil-fatt ħafna,
jibdew mit-tip ta' pedamenti. Oħrajn jissuġġerixxu lil Gherardi, filwaqt li skont Vasari,
ix-xogħlijiet bdew minn Bonanno Pisano. It-teżi ta' Vasari kienet ikkunsidrata valida
speċjalment wara l-iskoperta ħdejn il-kampnar ta' qanpiena b'isem Bonanno.

