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Il-Premju 

Nobel 

Alfred Nobel (1833-1896), kien xjenzat famuż 
li, fost affarijiet oħra, kien ivvinta d-dinamite. 
Darba waħda, waqt li kien qed jaqra l-ġurnal, 
kellu s-sorpriża ta’ ħajtu meta, fil-paġna  
tal-avviżi tal-mewt, qara l-avviż tal-mewt tiegħu stess, u dan kien 
miktub hekk: ‘Miet in-negozjant tal-mewt’. Fil-fatt dan l-avviż sar bi 
żball għax kien ħuh li miet u mhux hu.  
 

Madankollu l-mod kif hu kien indirizzat - bħala n-negozjant tal-mewt 
- peress li d-dinamite bdiet tintuża biex teqred l-umanità - xejn ma 
għoġob lil Alfred. Qal bejnu u bejn ruħu: ‘Kif, la mmut hekk ser 
nibqa’ msemmi, bħala negozjant tal-mewt?’ 
 

U biex ipatti għal dan u jibqa’ msemmi fil-ġid u mhux fid-deni, hu 
vvinta premju li jingħata kull sena għal xi ħadd li jkun għamel il-ġid 
lill-umanità. U hekk beda l-premju Nobel. 
 

U tassew Alfred Nobel baqa’ msemmi għal dan il-premju u mhux 
għall-invenzjoni li ġabet magħha ħsara u qerda. 
 

Int li qed taqra, x’taħseb li ser jibqgħu jgħidu fuqek in-nies meta tiġi 
nieqes jew nieqsa? Ser isemmuk għall-ġid li wettaqt, għall-mod 
tajjeb kif kont iġġib ruħek, għall-karità u l-kliem sabiħ li bih inti 
mżejjen?  Jew għall-kuntrarju: ser tibqa’ msemmi għad-deni li 
wettaqt, għall-imġieba xejn xierqa tiegħek, għall-egoiżmu u r-rehba 

tiegħek, u għall-kliem iebes u xejn 
kumplimentuż li għandek? Ta’ 
min jirrifletti ftit fuq dan. 
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Ħbieb, 
 

Kemm hu sabiħ li tgħix ħajja sempliċi, 
mingħajr kumplikazzjonijiet, mingħajr 
artifiċjalitajiet. Imma kemm hu diffiċli  
hux biex tgħix hekk fid-dinja tal-lum.  
 

Il-ħajja llum saret kumplikata u artifiċjali. 
Tridek tgħix ħajja mgħaġġla, iggiegħlek 
tixxennaq għal bosta affarijiet, toffrilek 
modi differenti ta’ għixien, taqtagħlek 
nifsek. Tħajrek tixtri prodott wara l-ieħor 
biex tidher aħjar.... U jekk ma toqgħodx 
attent tispiċċa moħħok biss biex tkun  
l-aqwa, li jkollok l-aħħar teknoloġija,  
l-isbaħ affarijiet. B’hekk tispiċċa tgħix 
ħajja artifiċjali.  
 

Attent ħabib.  Jekk int bħalissa moħħok 
biss biex tingħoġob, u mhux li tkun tassew 
inti nnifsek, allura bħalissa inti ...  
qed tgħix ġo reċta fuq palk, u mhux fir-
rejaltà;  
qed tgħix f’gidba, u mhux fil-verità;  
qed tikkumplika ħajtek, u mhux 
tissimplifikaha;  
qed tkun aljenat minħabba t-tlellix ta’ 
dawk li jqarrqu biex jistagħnew minn 
fuqek, u mhux qed tara s-sbuħija tan-
natura u tħoss dik l-imħabba sinċiera ta’ 
dawk li jixtiqulek il-veru ġid. 
 

Nitolbu l-Mulej ħbieb, għalina nfusna u 
għall-proxxmu tagħna, biex ma nintilfux 
fil-kurrent ta’ żminijietna, imma nibqgħu 
saqajna mal-art u ngħixu tassew ta’ li 
aħna.  
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Kien jum ta’ kesħa kbira ħafna f’Virginia,  
l-Istati Uniti. Raġel xwejjaħ inqabad f’dik il-kesħa 

tremenda u, sakemm qagħad jistenna lil xi ħadd iwasslu, miskin ibbies  
bil-kesħa. Fl-aħħar sema’ ġiri ta’ żwiemel. Wasal l-ewwel rikkieb ...  
ix-xwejjaħ ħares lejn min kien riekeb u ħallieh jgħaddi bla ma ġibed  
l-attenzjoni tiegħu. Hekk reġa’ għamel meta għadda ieħor ... u ieħor.  
Fl-aħħar tfaċċa l-aħħar wieħed, u kif beda joqrob lejh, dan ix-xwejjaħ 
ħares lejn għajnejh u talbu: ‘Tista’ mqar twassalni sat-tarf l-ieħor tax-
xmara?’ Dak ta’ fuq iż-żiemel aċċetta. Billi x-xwejjaħ kien nofsu ffriżat,  
ma setax jirkeb u allura r-rikkieb niżel jgħinu. Sid iż-żiemel mhux talli 
wassal lix-xwejjaħ sat-tarf tax-xmara, talli baqa’ sejjer bih sakemm  
wasslu f’daru. 
 

Hekk kif niżżel lill-anzjan minn fuq iż-żiemal, ir-raġel saqsieh b’kurżità: 
‘Jien u riesaq lejk, kien hemm oħrajn li għaddew qabli u lilek ma rajtekx 
titħarrek biex titlobhom l-għajnuna, imma  meta ġejt jien  
mill-ewwel tlabtni biex tirkeb miegħi. Għaliex ħabib waqqaft lili? Għax 
allura kieku għidtlek le, kont tibqa’ tistenna f’dik il-kesħa?’ 
 

Ix-xwejjaħ ħares bil-ħlewwa lejn ir-raġel u qallu: ‘Meta bdejt inħares 
f’għajnejn dawk li bdew għaddejjin, indunajt li ħadd minnhom ma deher li 
kien lest li jgħinni. Kien ikun għalxejn li nitlobhom l-għajnuna. Imma meta 
ħarist lejk, il-ħniena u l-qalb tajba tiegħek kienu evidenti f’għajnejk. 
Intbaħt li inti żgur kont ser tgħinni fil-bżonn li kelli.’ 
 

Dawk il-kelmiet messew il-qalb ta’ dak ir-raġel, u dan qallu: ‘Jien grat 
ħafna ta’ dan kollu li għedtli. Jalla qatt ma nkun imħabbat tant li ma 
nindunax bil-bżonnijiet ta’ ħaddieħor.’ 
 

B’dan il-kliem, Thomas Jefferson rikeb iż-żiemel u rħielha lejn il-White 
House. Thomas Jefferson kien it-tielet President tal-Istati Uniti, u  
laħaq fl-1802. 

It-TJUBIJA u 
l-ĦNIENA  
f’għajnejk 



 

Naqraw fil-Ktieb tal-Apokalissi (Apok. 1, 5-8): 
 

‘Ġesù Kristu, ix-xhud fidil, il-Kbir fost il-mejtin, il-Prinċep  
tas-slaten tad-dinja.  Lil Dak li ħabbna, u li ħallna minn dnubietna  

bis-saħħa ta’ demmu, u li għamilna Saltna,  
Qassisin għal Alla tiegħu Missieru, lilu l-glorja għal dejjem ta’ dejjem, 

Ammen.  Arawh, ġej fis-sħab, u l-għajnejn kollha jarawh,  
wkoll dawk li kienu nifduh; u r-razez kollha tal-art  

jibdew iħabbtu fuq sidirhom minħabba fih.  Iva!  Ammen.   
“Jien huwa l-Alfa u l-Omega”, jgħid il-Mulej Alla,  

li hu, u li kien, u li għad irid jiġi.  Dak li jista’ kollox.’ 
 

Fl-aħħar Ħadd ta’ dan ix-xahar tintemm is-Sena Liturġika 2019 u  
l-Knisja Kattolika tfakkarna fil-festa ta’ Kristu Sultan. U din is-silta 
mill-Ktieb tal-Apokalissi qed tippreżentalna lil Kristu bid-divinità 
tiegħu, bil-glorja tiegħu u  
l-majestà tiegħu. 
 
Din għalhekk nistgħu nqisuha 
bħala silta li qed tistedinna 
sabiex naduraw lil Ġesù Kristu 
Sultan u nagħtuh ġieħ  
għall-glorja kbira tiegħu, Hu li 
qam rebbieħ fuq il-mewt u li 
wera li kien tassew Bin Alla. 
Ejjew nagħtuh ġieħ f’din il-festa 
kbira meta nattendu għall-
Quddies u nirċevuh f’qalbna  
fl-Ewkaristija. Ejjew nistqarru li 
nixtiquh dejjem isaltan fuqna. 
 

Tiegħek Mulej Ġesù l-glorja, il-gieħ, u l-qawwa  
għal dejjem ta’ dejjem.  Ammen. 

 

‘Arawh ġej fis-sħab ...’ 



Marija, Ommna, hi esperta  
tal-‘aħħar siegħa’ għax assistiet  
lil Binha Ġesù. Marija saret 
‘gwadjana tal-aħħar siegħa’ għax  
fuq is-Salib, Kristu fdalha l-ulied 
kollha tad-dinja. 
 
Marija, Omm  
tal-‘aħħar siegħa’: 
 

 Ħejjina għall-aħħar vjaġġ 

 Ħudilna ħsieb biex tirranġalna l-‘passaport’ 

 Jekk ikun hemm il-‘firma’ u t-‘timbru’ tiegħek, ma jkollniex 

problemi biex naqsmu l-fruntiera bejn din id-dinja u l-oħra 

 Għinna biex bl-indiema nħallsu l-kontijiet kollha tad-dejn li 

baqgħalna mal-Ġustizzja Divina 

 Marija Ommna, iksbilna nitolbuk il-maħfra mingħand il-Ħniena 

Divina 

 Nitolbuk li f’dak il-mument inkunu sewwa ma’ Alla 

 Biex b’hekk, għażiża Marija, x’ħin naslu ħdejn il-Ġenna, il-bieb 

tal-Ġenna jinfetaħ għalina 

                                                             L-Isqof Monsinjur Tonino Bello 
 

‘Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin,  

issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen.’ 

 

The fear of death follows from the fear of life.  
A man who lives fully is prepared to die any time        

- Mark Twain - 
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K aterina kienet kuljum tikri karozza  
biex tmur iċ-ċimiterju. Hemmhekk 

kienet tixri bukkett fjuri mill-isbaħ u 
tqiegħdu fuq qabar partikulari. Il-qabar fejn 
kien midfun binha, James, li kien miet 
ħesrem f’inċident tat-traffiku. Baqgħet 
tagħmel hekk għal tmien snin sħaħ! 
     Il-bukkett kienet tpoggih b’atttenzjoni 
kbira fil-ġenb tal-qabar, tgħid talba, 
tixxotta demgħa minn għajnejha u terġa’ 
lura lejn id-dar, kuljum, sajf u xitwa. U qatt ma rawha titbissem. 
     Darba waħda, raġel li kien jaraha spiss iċ-ċimiterju, resaq lejha u 
staqsieha għalfejn tkun daqshekk spiss hemmhekk.  U hi qaltlu l-
ġrajja ta’ binha James. 
     Ir-raġel ammira l-imħabba kbira li kellha lejn binha u kompla 
jgħidilha:  “Jien naħdem mal-anzjani. Ħafna minnhom minsijin, 
għax ħadd ma jiġi jarahom.  Żgur li tferraħhom kieku xi darba, flok 
bukkett fuq il-qabar ta’ ibnek, twasslilhom wieħed fis-sala 
tagħhom. Ibnek, aktar milli fjuri, talb għandu bżonn, imma dawn 
jifirħu bis-sħiħ kieku, għax jintebħu li xi ħadd ftakar fihom.” 
     Katerina ħadet għaliha għal dan il-kliem, u telqet bla kliem u bla 
sliem.  Imma dak li qalilha r-raġel baqgħet thewden fuqu għax kien 
messilha qalbha. 
     U darba għamlet kif kien qalilha: ħadet bukkett sabiħ lill-anzjani.  
Kemm ferħu biha, għannquha u bisuha. U hekku, għall-ewwel 
darba, wara ħafna snin, Katerina tbissmet.  U bdiet ta’ kuljum 
twassal il-bukkett lix-xjuħ u flimkien kienu jitolbu għal binha James.  
Kien il-bidu ta’ ħajja ġdida għal Katerina, li stqarret:  “Dawn l-
anzjani wellduni mill-ġdid.  Tawni l-ferħ li kont tlift għax ħsibt li qatt 
ma seta’ jitnissel f’qalbi.” 
     Meta tferraħ lill-oħrajn, tkun qed tiżra’ ż-żerriegħa għall-paċi u l-
ferħ f’qalbek.  

      Bukkett 
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Il-Ġimgħa, 1 ta’ Novembru 2019 - L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar 
Id-devozzjoni lejn il-Qalb ta’ Ġesù għandha tħeġġiġna sabiex f’xi 
ħin tal-ġurnata nattendu għall-quddies u nkunu disposti li nitqarbnu. 
Illum infakkru wkoll il-Festa tal-Qaddisin kollha; 
 

Is-Sibt, 2 ta’ Novembru 2019 - Jum iddedikat lill-mejtin kollha 
F’dan il-jum aħna l-insara niftakru fil-mejtin tagħna permezz ta’ 
quddiesa u talb li jsir apposta f’dan il-jum għażiż. Dan il-jum jaħbat  
L-Ewwel Sibt tax-Xahar; 
 

Il-Ħadd, 17 ta’ Novembru 2019 - Ġurnata mal-Mulej 
Ikollna jum ta’ ġabra flimkien mal-Mulej u magħkom ħbieb tagħna. 
Aktar dettalji dwar dan l-Irtir issibuhom f’paġna 6; 
 

Il-Ħadd, 24 ta’ Novembru 2019 - Festa ta’ Kristu Re 
F’dan l-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika, nersqu lejn Ġesù sabiex  
inqimuh bħala s-Sultan tagħna. 

Ħriġt ħarġa minni nnifsi. U bqajt indur fis-suq tal-ħajja. U, f’waħda  
mill-vetrini ta’ dan is-suq, ilmaħt il-kelma GRATWITÀ! 
 

Għoġbitni din il-kelma! Għax tassew! L-imħabba hi gratwità! Għax ma 
timponix lilha nnifisha! Mela eżatt bħalma hemm miktub fil-ktieb tal-
Apokalissi: Ara, jiena fil-bieb, u qiegħed inħabbat; jekk xi ħadd jismagħni u 
jiftaħli l-bieb, jiena nidħol għandu u niekol miegħu, u hu jiekol miegħi  
(Apk 3:20). 
 

Mulej, għinni nħabbat fuq bieb il-qalb tal-oħrajn. Imma, bħalek, ma 
nippruvax nisfrondahulhom. Amen! 
 

                                                                                Patri Mario Attard OFM Cap 

Mis-suq  

tal-ħajja 



Kull korrispondenza għandha tintbagħat lil: Paul Schembri 
Indirizz: 73 ‘Terezita’ Triq Birbal  Balzan  BZN 9015 

Tel:   21440384       e-mail:  it-triq@camline.net.mt     w:   www.it-triq.org 

Drops Of Laughter 

 

Jekk tixtieq twaqqaf l-abbonament tiegħek f’dan il-fuljett, nitolbuk tinforma  
lid-direzzjoni billi tiktbilna fl-indirizz postali jew elettroniku li jidhru hawn taħt. 

Din il-ħarġa ta’ Novembru 2019 qed niddedikawha b’suffraġju 
għas-Sur Ġużeppi Attard, ex-uffiċjal fid-Dipartiment tas-Sigurtà 
Soċjali (Għawdex) u qed titħallas minn qraba tiegħu f’għeluq  
l-20 sena minn mewtu. Aħna nirringrazzjawkom u nwegħdukom          
it-talb tagħna.                                                  Id-Direzzjoni 

Math Teacher: "If I have 5 bottles in one hand and 6 in the 
other hand, what do I have?" 
Student: "A drinking problem." 
 

Question: Did you hear about the man with a broken left 
arm and a broken left leg? 
Answer: Don't worry he's "ALRIGHT" now! 
 

Question: Why can't a bicycle stand up on its own? 

Answer: Because it's two tired. 

Question: Why is a river rich?  

 

Dwar 

l-Irtir 

Meta - Il-Ħadd 17 ta’ Novembru 
Post - St. Joseph Retreat House 

Ħin - Jibda għad- 0900 u jispiċċa għal 
xil-1500 

Prezz - €20 (jinkludi te ta’ filgħodu, ikla ta’ 

nofsinhar, u l-użu tal-post); 

L-Irtir jinkludi quddiesa 
Interessat? Mela ikteb fl-indirizz li 
jidher fuq wara tal-fuljett, jew ċempel 
fuq numri:21440384 jew 21431464 


