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“ Lent is the favourable season for 
renewing our encounter with Christ, 
living in his word, in the sacraments 

and in our neighbour. ”

Pope Francis

Paċi u Ġid



Il-messaġġ tal-Madre Provinċjali
 Sr Claudia Zammit
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Għeżież qarrejja,

F’dan iż-żmien tar-Randan il-Knisja tirrepeti l-vers meħud mit-Tieni 
Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin (6,2) “Araw, issa hu ż-żmien it-tajjeb; 
araw , issa hu jum is-salvazzjoni’’ għal diversi drabi tul il-perjodu ta’ 
tħejjija għall-festa kbira tal-Għid. Fil-fatt ir-Randan hu żmien aktar 
qawwi minn oħrajn għax permezz tal-Qari magħżul tal-Liturġija, 
bix-xandir tal-Kelma t’Alla, bit-tfakkir tat-tbatijiet ta’ Ġesu’                      
li jġibulna l-fidwa, bit-tgħakkis li tissuġġerilna nagħmlu, eċċ 
in-nisrani jara aħjar il-qagħda tiegħu quddiem Alla u jirrikorri lejn 
is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni b’qalbu mimlija fidi u tama 
 fil-ħniena u l-imħabba t’ Alla.

Ħafna drabi qisna nibżgħu nieqfu naħsbu...nippreferu nibqgħu għaddejjin bir-ritmu tax-xogħol...
mhux għax għandna ħafna x’nagħmlu, daqskemm għax inkella niġu wiċċ imb’wiċċ
mar-realtà u nsibu ħafna x’jinkwetana ruħna minnu.

Il-Knisja tagħmlilna l-kuraġġ permezz tal-mezzi qaddisa li toffrilna: is-sawm,it-talb u l-karità.

It-talb: Permezz tal-Ewkaristija possibilment ta’ kuljum, riflessjoni fuq il-Kelma t’Alla li f’dan 
iż-żmien hi abbundanti ħafna l-aktar fil-Quddiesa.....

Is-sawm: Huwa sejħa biex nidħlu daħla fina nfusna, inżommu kontroll tagħna nfusna u nkunu 
sidien tagħna nfusna. Pereżempju sawm mill-aktar ħaġa li togħġobni, sawm mill-kliem żejjed, 
sawm mill-ħin tiegħek u tkun għas-servizz ta’ ħaddieħor, eċċ.

Il-Karità: Din għandha tkun frott tas-sawm. San Pietru jgħidilna li l-karita’ frott is-sawm taħfer 
il-kotra tad-dnubiet. Karità billi toffri ħinek għas-servizz ta’ dawk li għandhom bżonn l-għajnuna 
tiegħek.
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Għalhekk hu ż-żmien tajjeb li fih irrid nara l-kwalità ta’ ħajja li qed ngħix, jekk hiex aktar 
mfassla minn kif timxi l-bqija tal-bnedmin milli kif iridni Kristu, “għax hekk qed jagħmlu 
l-oħrajn’’, u għalhekk bħalhom inwarrab il-valuri nsara li fuqhom suppost tinbena ħajti. 

Nitħalla nitmexxa mal-kurrent, bħal per eżempju bħalhom nibda naħseb li fid-dinja l-flus 
kollox,jiġu kif jiġu, bħalhom malajr lest li npattiha lil min jonqosni, bħalhom traskurat u/jew 
niskarta jew nisraq fuq ix-xogħol, bħalhom ma nagħtix kas ta’ ċerti ħbiberiji li jistgħu 
jwassluni biex nonqos li ngħix fidil għal marti jew għal żewġi, bħalhom inpaċpaċ fuq id-difetti 
tal-proxxmu... u l-lista donnha ma tispiċċax... u ninsa li jiena bħala nisrani, il-mera li fuqha 
għandi nimxi m’għandux ikun il-kriterju tal-bnedmin, imma l-valuri li għallimni Kristu b’ħajtu 
u b’tagħlimu.

Għalhekk, f’dan iż-żmien prezzjuż ,  ejjew nitħeġġu f’dan it-tiġdid tagħna spiritwali u nitolbu 
għal xulxin biex, bis-sehem tagħna fir-rebħa ta’ Kristu, nagħrfu niftħu l-bibien tagħna 
għad-dgħajjef u għall-fqir. Hekk inkunu nistgħu nagħtu xhieda sħiħa tal-ferħ tal-Għid.

Minn qalbi nawguralkom l-Għid it-Tajjeb lilkom u lill-familji tagħkom. 
Il-Mulej jagħtikom is-Sliem!

Tagħkom fi Kristu Rxoxt.
Sr Claudia Zammit
Superjura Provinċjali
*****************************************************************************

Madre Margerita u t-tbatija
 Sr Josephine Xuereb

It-tbatija hi parti mill-ħajja tal-bniedem. Kull persuna, xi darba jew oħra, 
għaddiet mit-tbatija.  Hemm min għadda minn tbatija għax tilef lil xi 
ħadd għażiż, hemm min għamel esperjenza qasira ta’ tbatija, min bata 
fiżikment jew mentalment u hemm min it-tbatija saret parti mill-ħajja 
tiegħu ta’ kuljum.
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Madre Margerita wkoll għaddiet minn ċirkustanzi ta’ tbatija, 
bħal meta tilfet l-għażiża neputija f’qasir il-għomor, il-mewt 
tal-ġenituri, meta nfetħet id-dar ta’ Korfù u l-ewwel lejl 
għaddewh taħt il-ħajt taċ-ċimiterju.  Għaddiet minn żewġ 
gwerrer dinjiji, kif ukoll għaddiet mit-tbatija spiritwali.  Hi 
stess stqarret fl-ittri tagħha, speċjalment dawk miktuba 
lid-Diretturi spiritwali tagħha, fejn magħhom kienet tesprimi 
l-proċess spiritwali tagħha.  

Minn dawn l-esperjenzi kollha l-akbar tbatija ta’ Madre 
Margerita kienet li tara l-ingratitudni tal-bniedem lejn Alla, li 
Alla jkun offiż minna l-bnedmin.  L-għajta tagħha: “Erwieħ, 
Erwieħ, agħtuni erwieħ!”, biha kienet tesprimi x-xewqa li 
l-bnedmin jikkonvertu lejn Alla. 

F’ittra lid-Direttur tikteb hekk: “Nitlob, iva nitlob, Padre, nitlob mill-faqar tiegħi, imma Dak li 
jista’ kollox għadu minsi ħafna, ħafna, mhux magħruf u offiż!” F’ittra oħra tgħid hekk: 
“Padre inħobbu l-Imħabba li mhix magħrufa u lanqas maħbuba!!! Oh! X’għatx għandu ta’ 
erwieħ!”  

L-imħabba li Madre Margerita kellha lejn Alla ma kinitx biss 
sempliċi relazzjoni bejna u bejn Alla u tieqaf hemm, iżda 
riedet li Alla jkun magħruf u maħbub minn kulħadd u 
kullimkien. 

Il-bniedem li tassew iħobb, ikun irid li lil min iħobb, ikun 
maħbub ukoll mill-oħrajn.  Din kienet l-esperjenza ta’ Madre 
Margerita, li waslitha biex kontinwament ittenni: “Inħobbu 
l-Imħabba”. 

Ninsabu fiż-żmien qaddis tar-Randan, żmien ta’ konverżjoni u 
tiġdid.  Ejjew nitolbu bl-interċessjoni tal-Venerabbli qaddejja 
t’Alla għall-konverżjoni tal-midinbin u għat-tiġdid 
spiritwali ta’ kull nisrani.  Jalla bħal Madre Margerita, aħna 
wkoll ikollna ħeġġa kbira li nakwistaw il-konverżjoni ta’ 
dawk il-persuni li jinsabu ‘l bogħod minn Alla u nitħeġġu aħna 
wkoll biex bħalha qalbna titkebbes bl-imħabba lejn Alla u li nressqu oħrajn lejH.

 



‘STEM – High Level Event’ 
Ms Lydia Gauci

Għalliema tat-Teknoloġija

Ix-xahar ta’ Diċembru jġib miegħu festi kbar u sbieħ li jnissel fil-qlub 
tagħna ċertu spiritwalita’ u ferħ reliġjuż. Festi li nistgħu ngħidu li dejjem 
iġibu xi memorji relatati ma’ kull aspett tal-ħajja li kull wieħed u waħda 
minna jgħaddi u jgħix skont l-istat tiegħu. 

Għalina bħalha skola ta’ ‘St. Francis Primary Cospicua’, minbarra dan il-ferħ, ix-xahar ta’ 
Diċembru din is-sena ġab miegħu ukoll ferħ differenti. Ferħ ta’ sodisfazzjon għall-ħidma 
fejjieda li l-iskola ħadmet għaliha matul is-sena skolastika li għaddiet. 

Ħidma intensiva li saret matul l-ewwel u t-tieni term 
u li waslet sabiex l-iskola tiġi ppremjata tlett ‘Awards’ 
Ewropej ġewwa Brussels. 

Għal din iċ-ċerimonja hekk imsejħa ‘STEM High 
Level Award Ceremony’ kienu mistiedna rapreżentanti 
ta’ kumpaniji kbar li għandhom x’jaqsmu 
max-Xjenza, Matematika kif ukoll mat-Teknologija. 

Din iċ-ċerimonja infetħet mid-Direttur Ġenerali tal-Edukazzjoni u Kultura tal-Kummissjoni 
Ewropeja flimkien mal-Viċi Presidenta tas- ‘CA Technologies’.  Preżenti kien hemm id-Diret-
tur Esekuttiv tal-‘European Schoolnet’ flimkien mal-membri tal-bord tas-‘CSR Europe’. Ma’ 
dawn kien hemm ukoll diversi Ministri ta’ l-Edukazzjoni flimkien ma’ att ta’ rapreżentanti 
minn kumpaniji li joffru servizz għall-istudenti sabiex b’hekk iħajjru aktar lill-istudenti jagħżlu 
s-suġġetti tax-Xjenza, Inġinerija, Matematika u Teknoloġija. Sabiex jikkumplimenta dan kollu 
kien hemm ukoll tnax ir-rebbieħa mill-pajjiżi Ewropej, u li bi pjaċir kbir ngħidu li l-iskola 
tagħna, permezz ta’ attivitajiet marbuta mal-i‘STEM’ sabet ruħha rebbieħa ta’ tlett premjijiet.

Dawn l-Awards ingħataw lilna bħalha skola 
minħabba li ħdimna id f’id ma’ diversi kumpaniji, 
għaliex aħna nemmnu li minn età ċkejkna mhux 
biss irridu nħarrġu lill-istudenti f’dawn 
is-suġġetti imma wkoll inħajruhom f’dan il-qasam 
u nrawwmu fihom imħabba partikulari 
fis-suġġetti tal-i’STEM’ – (Science , Technology, 
Engineering & Maths).
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Għalhekk, f’waħda mill-attivitajiet li ġew 
organizzati, l-istudenti ġew imgħallma u 
mħarrġa dwar it-teknoloġija li wieħed jiltaqa’ 
magħha ġewwa d-dar tal-anzjani ta’ St. Vincent 
DePaul. Hawnhekk l-istudenti ltaqgħu ma’ 
diversi sitwazzjonijiet fejn tintuża t-teknoloġija. 

Bl-għajnuna ta’ Dr. Farrugia u  l-istaff tiegħu 
l-istudenti fost kollox tgħallmu dwar kif  bir-remote control jiġi kkontrollat il-moviment kollu 
tas-sodod skont il-bżonn ta’ kull pazjent.  Ġew murija wkoll kif jintuża l-lift għall-bżonnijiet 
tal-pazjenti, kif ukoll xi apparat ieħor li wieħed isib ġot-Treatment room, bħal ngħidu aħna  
il-magna tal-pressjoni fost ħafna oħrajn.

Attività oħra kienet marbuta mal-Matematika u l-Ambjent 
fejn bl-għajnuna ta’ diversi kumpaniji fosthom in-Nature 
Trust, LEAF, PARKs Malta u l-Protezzjoni Ċivili l-istudenti 
rnexxilhom jitgħallmu dwar diversi pjanti, jiżirgħuhom, 
ikabbruhom u jieħdu ħsiebhom. Dan wassal sabiex 
l-istudenti stess ikollhom l-opportunità li jagħmlu 
ir-Repotting tal-istess pjanti tagħhom ġewwa n-Nursery 
ta’ ‘Ta Qali’. Barra minn dan ġewwa l-Buskett l-istudenti 
tgħallmu kif ikejjlu t-tul u ż-żmien li jista’ jkollha siġra. Dan fost attivitajiet oħra interessanti 
bħal ngħidu aħna f’każ li taqbad foresta x’wieħed jista’ jagħmel. Hawnhekk fost kollox 
l-istudenti kellhom ukoll opportunità li jitilgħu ġo Fire Engine kif ukoll jidderiġu l-ilma f’kas 
ta’ tifi tan-nar. 

L-aħħar attivita’ kienet marbuta mat-Teknoloġija fejn membri mill-‘MCA’ urew lil-istudenti kif 
wieħed jista’ jkabbar it-tagħlim tiegħu billi juża r-Robots.  L-istaff tal-‘MCA’ nissel ukoll 
fl-istudenti l-ideja ta’ x’inhu ‘Programming’. Dan ġie imsaħħaħ aktar tard fil-lezzjonijiet 
tal-kompjuter kif ukoll f’Parents’ Day fejn l-istudenti flimkien mal-ġenituri kellhom 

l-opportunità li jħaddmu ir-Robots li l-iskola xtrat sabiex issaħħaħ 
it-tagħlim tar-robotika.

Bħalma wieħed jista’ jinnota dawn l-attivitajiet jitolbu ċertu 
ippjanar, impenn u enerġija żejda. Iżda minkejja kollox dan ma 
jaqtgħalnix qalbna għaliex l-iskola ta’ St. Francis Cospicua tagħmel 
minn kollox sabiex iżżomm skola ħajja u attiva f’kull aspett 
speċjalment fejn jidħol il-ġid għall-istudenti.
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Prosit lil kull min ħa sehem 
fil-kompetizzjoni Paċi u Ġid No.88 
t’Ottubru 2017 u r-rebbieħa huma: 
Kyle Persico (Yr 3, St Francis Cospicua) 
u Gregory Camilleri (Yr 5, St Francis 
B’Kara).

Ir-rebbieħ/a tal-kompetizzjoni qed j/tingħata 
ktieb. Ir-rebbieħ/a jittella’ bix-xorti 
mit-tweġibiet tajba li jaslu mhux aktar tard 
mill-15 t’April 2018. Ibagħtu t-tweġibiet 
tagħkom f’dan l-indirizz:

Kompetizzjoni ‘Paċi u Ġid’
Triq Nazju Falzon,

L-Imsida, MSD 1720

jew 

ħallu t-tweġibiet tagħkom fl-iskejjel 
tas-St. Francis (Msida, Bormla, B’Kara jew 
Rabat Għawdex).

Isem :_______________________                                Skola:______________________
Kunjom:_____________________                                Klassi:______________________

Rokna għat-tfal
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Tiftixa N.7: Sib il-kliem mitlufin. (Mill-Apokalissi)

   

Isem

Kunjom

Skola

Klassi

AMEN CARA DIJADEMI DUWA GOG JIDDI

KALCEDONJU KWADRA MAGOG MANTELLI PJAZZA PUNENT

QERQ QOROB STUDJU TGELGEL TJUR TOPAZJU

TRODD WERAQ

Taf tgħidli min? 
#4

1. Dan iqassas fuq l-oħrajn. (Prov. 10, 18)
2. Dan jaqlagħha bil-kbir. (Għerf 6, 6b)
3. Tkunx bħal dan f’darek. (Sir. 4, 30)
4. Iżżewġet seba’ darbiet u żwieġha kollha mietu. 
(Tob. 3, 7-8)
5. Dan ma niżilx għarkupptejh quddiem Ħaman. 
(Est. 3, 3)
6. Dawn jintemmu fid-dlam. (1 Sam. 2, 9)
7. Ja nies ta’ ras ... (Atti 7, 51)
8. Min jibqa’ fil-familja? (Ġw. 8, 35) 
9. Deher sinjal kbir fis-sema ... (Apk. 12, 1)
10. Min jagħmel dnub huwa ... (Ġw. 8, 34)
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