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Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu: 

Biex dawk involuti fir-riċerka xjentifika jfittxu l-ġid tal-persuna umana kollha kemm hi. 

Ninġabar: 

Insib post għall-kwiet u komdu. Waqt li nikkalma l-menti naħseb bi gratitudni fuq il-meravilji      
tar-riċerka xjentifika u nirringrazzja ’l Alla tagħhom. Imbagħad b’dispjaċir niftakar ukoll fid-drabi 
meta x-xjenza serviet biex teqred lill-bniedem u lid-dinja. Għal ftit mumenti noqgħod ma’ dawn   
is-sentimenti kuntrarji għal xulxin: tal-gratitudni u tad-dispjaċir. 

Nitlob: 

Għażiż Mulej, nitolbok tgħinna nużaw l-għerf xjentifiku għall-ġid u mhux għall-ħsara. Agħmel li 
nkunu nies ta’ tama u nafdaw fik bħall-familja addottiva ta’ Gianna. 

Kliem ta’ dawl: 

     “Il-mewt ma rikbitnix... u nħossni tant grata”          (Gianna Jessen) 

X’nista’ nagħmel: 

Matul din il-ġimgħa nkun attent aktar mis-soltu għal artikli u stejjer dwar l-użu tax-xjenza: fejn 
inħossni grat nirringrazzja ’l Alla; fejn nibqa’ perpless nitlob l-għajnuna ta’ Alla.  

Fatt ċkejken: 

Ta’ tnax-il sena, Gianna Jessen saret taf l-istorja vera tagħha.  

L-omm bijoloġika tagħha kien għad għandha sbatax-il sena 
meta ħarġet tqila b’Gianna. Wara seba’ xhur tqala, l-omm 
marret ġo klinika ġewwa California fejn esprimiet x-xewqa li 
tagħmel abort. Hi ġiet offruta tip ta’ abort fejn it-tarbija tiġi 
meqruda permezz ta’ likwidu mielaħ. Fi żmien erbgħa u 
għoxrin siegħa, it-tarbija kellha titwieled mejta minħabba li 
dan il-likwidu kien jaħraq il-ġisem tat-tarbija. 

Wara tmintax-il siegħa f’dan il-likwidu mielaħ, Gianna twieldet ħajja! Minnufih ħaduha ġo sptar 
biex tingħata l-kura li kellha bżonn. Peress li kellha nuqqas ta’ ossiġnu fil-moħħ, hi żviluppat 
kundizzjoni magħrufa bħala cerebral palsy. Sadanittant id-destin ta’ Gianna kien diġà ġie mfassal 
mit-tobba: Gianna se jkollha ħafna diżabilitajiet, fosthom li ħa tkun għamja, li mhix se timxi u li 
mhix ħa titkellem. 

Issa Gianna ġiet addottata ftit wara li twieldet. Il-familja addottiva dejjem ħarset ’il quddiem u 
permezz tal-isforz kontinwu, Gianna laħqet ħafna iktar ’il fuq milli kien mistenni. Bdiet timxi ta’ 
tliet snin u nofs bl-għajnuna tal-walker u l-leg braces. Illum timxi mingħajrhom. Tgħallmet 
titkellem u eventwalment kompliet tiżviluppa l-potenzjal tagħha fiż-żfin u l-kant fost affarijiet 
oħra. 

Naħseb ftit: 

Xi nħoss waqt li naqra din l-istorja? Nagħtihom isem dawn is-sentimenti u, jekk ninsab ma’ oħrajn, 
naqsamhom magħhom. 

Taf b’xi esperjenza fejn ix-xjenza tejbet il-kwalità tal-ħajja ta’ xi ħadd? 

Fl-opinjoni tiegħek għaliex ix-xjenza daqqa taħjina u daqqa teqridna? 


