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“Alla tiegħi u 
Kollox!”

San Franġisk



Il-messaġġ tal-Madre Provinċjali
 Sr Claudia Zammit
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Għeżież Qarrejja, 
Il-Mulej jagħtikom is-SLIEM!! 

Wara l-waqfa tas-sajf, l-iskejjel qed jerġgħu jiftħu beraħ 
il-bibien tagħhom għal għadd kbir ta’ studenti li issa jeħtieg 
li jitfgħu wara spallejhom il-ġiri, il-baħar u l-festi waqt li 
jerġgħu lura għar-rutina tal-iskola.  

Fil-fatt, l-edukazzjoni tat-tfal hija waħda mill-ħidmiet 
appostoliċi l-aktar speċifiċi tal-Kongregazzjoni tagħna 
tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù. Din il-ħidma 

kienet dejjem għall-qalb il-Fundatriċi tagħna, Madre Margerita. Dan jidher ċar meta 
kitbitilna hekk:

“Ara li t-tfal jitħarġu sew fl-edukazzjoni spiritwali u temporali”. 

Dan il-ħsieb ikompli jsaħħaħ l-għan speċifiku tal-kariżma partikulari tal-iskola 
Franġiskana li hija mibnija fuq l-imħabba. L-edukazzjoni mdawwla bis-sentimenti ta’ 
mħabba, f’din is-soċjetà, fejn jidher nuqqas ta’ interess lejn l-ieħor, trid tibda 
miż-żgħar fuq il-bankijiet tal-iskola u tikber matul l-esperjenzi tal-ħajja.

L-edukazzjoni titlob minna l-edukaturi u minnkom ġenituri bħala l-ewwel edukaturi 
ta’ wliedkom, li niffurmaw il-bniedem sħiħ fuq livell uman, intellettwali u morali. Hu 
proprju dan l-iskop li għalih fl-iskejjel tagħna jsiru attivitajiet li jgħinu lill-istudenti 
joħorġu t-talenti tagħhom. Inħossu li huwa ħafna importanti li jitnissel fl-istudenti 
spirtu ħaj ta’ ħajja spiritwali u nisranija. Dan iseħħ  permezz tad-diversi attivitajiet 
li jsiru matul is-sena skolastika l-aktar fiż-żminijiet qawwija, bħalma huma l-Avvent, 
il-Milied, ir-Randan u l-Għid il-Kbir. Bla dubju, l-istess messaġġi li jaslu għand ulied-
kom, jaslu wkoll lilkom, il-ġenituri 

Din l-opra edukattiva li Madre 
Margerita għadditilna għadha sejra 
sallum b’impenn kbir. Minkejja li 
aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar 
qed nintebħu kemm l-aspett 
edukattiv jitlob enerġija, 
b’danakollu nemmnu li waqt li 
nagħtu l-importanza li tixraq lil din 
il-ħidma, għandna għax nikbru 
fit-tama tal-ġejjieni tagħna, ta’ 
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uliedna u tas-soċjetà kollha. 

Awguri mill-qalb lill-istudenti tagħna kollha kif ukoll lil tant għalliema dedikati, serji 
u professjonali li għalihom il-ġid tal-istudenti jiġi l-ewwel u qabel kollox. Inkomplu 
wkoll naħdmu flimkien magħkom il-ġenituri biex waqt li nroddu ħajr tal-għajnuna  
kontinwa tiegħu, nirnexxu fil-qadi tal-missjoni afdata f’idejna.

Paċi u Ġid lil  Kulħadd!!!

Tagħkom fi Kristu,
Sr Claudia Zammit
Superjura Provinċjali
****************************************************************************

Il-Venerabbli Qaddejja t’Alla Madre Margerita u 
San Franġisk t’Assisi

Sr Josephine Xuereb

Inħobbu l-Imħabba kienet l-għajta kontinwa ta’ Madre 
Margerita u ta’ Missierna San Franġisk. Din hi prova ċara li 
Madre Margerita xorbot mill-ispiritwalità ta’ San Franġisk.  
Fil-bidu tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb 
ta’ Ġesù, li tagħha Madre Margerita hi  l-fundatriċi, l-ewwel 
isem kien Sorijiet Terzjarji Franġiskani.  

Il-Kongregazzjoni twaqqfet minn Dun Ġużepp Diacono li hu stess kien Terzjarju 
Franġiskan.  Kien minn hawn li Madre Margerita ssawret fl-Ispiritwalità Franġiskana 
u li tista’ tissejjaħ bint denja ta’ San Franġisk.  San Franġisk kien bniedem Evanġeliku 
u li jindirizza lil Alla bħala Mħabba żgur li din l-espressjoni ħadha mill-Ewwel Ittra 
ta’ San Ġwann. Kemm San Franġisk kif ukoll Madre Margerita l-iskop ta’ ħajjithom 
kien li jagħmlu lil Alla magħruf u maħbub.

San Franġisk kien bniedem Kristoċentriku u l-ispiritwalità tiegħu kienet ibbażata fuq 
il-Misteri tal-inkarnazzjoni, tal-fidwa u tal-Ewkaristija, liema spiritwalità Madre 
Margerita għexitha u kienet tindirizza lis-sorijiet uliedha biex iħarsu lejn Ġesù 
f’Betlem, fuq il-Kalvarju u fl-Ewkaristija.  F’waħda mill-ittri tagħha kitbet: 

Inħarsu sew lejn Ġesù Bambin fil-Għar, fuq il-Kalvarju u fl-Ewkaristija, u xi ngħidu? 
Din hi l-imħabba li nġibilkom!  Jewwilla aħna ma rridux li ngawdu minn issa?  Kuraġġ, 

kuraġġ u nkaxkru s-Salib ’l quddiem, għeżież uliedi.  L-imħabba mingħajr ħafna 
tbatija, sagrifiċċju u umiljazzjoni, m’hi mħabba xejn. 



Ottubru 2018 4

Madre Margerita kienet tħares lejn l-umiltà 
t’Alla li jiċċekken u jsir tarbija u jitwieled 
f’għar fqajjar ġewwa Betlem. Dan 
il-Misteru hi għexitu billi kienet tara dejjem 
kif ser tixxejjen u tiċċekken. Mhux l-ewwel 
darba li Madre Margerita  kienet tant trid 
tiċċekken li waslet biex tiffirma l-ittri tagħha 
bħala Sor Miżerja. Ġesù bħala tarbija fl-għar 
kien dipendenti għal kollox minn ħaddieħor u 
hekk Madre Margerita kienet tintelaq b’fiduċja 
assoluta f’idejn Alla.  

Madre Margerita kienet tiffissa l-ħarsa tagħha fuq Ġesù msallab u tingħaqad 
mat-tbatija tiegħu. Darba fost l-oħrajn lil waħda mis-sorijiet kitbitilha: 

Dak il-ħelu Għarus Kurċifiss illi miegħu għal dejjem tgħarrast u li inti iġġib 
fuq sidrek mhux le b’żina, iżda b’tifkira tal-kruċifissjoni illi miegħek Huwa 

jistenna bir-raġun kollu. Iva, binti maħbuba, kuraġġ, immutu għal min 
miet għalina fost tant pwieni u tbatija.

Xi ngħidu għall-imħabba li hija kellha lejn Ġesù Ewkaristija. Madre Margerita kienet 
spiss tinxteħet f’riġlejn Ġesù Ewkaristija u mingħandu kienet iġġib il-qawwa u 
l-għajnuna kollha li kellha bżonn f’sitwazzjonijiet diversi. 

Quddiem id-diffikultajiet minflok ma taqta’ qalbha hija kienet tiġri lejn it-Tabernaklu 
u minnu tfittex kull soluzzjoni li kienet teħtieġ. Hija spiss kienet tikteb lil ħutha 
s-sorijiet u tħeġġiġhom biex bħala jikbru fl-imħabba lejn Ġesù Ewkaristija.  Dan hu 
l-parir li darba kitbet lil waħda soru:  

Attenta li ma titlef l-ebda okkażjoni li tersaq qrib il-ħelu Ġesù fit-Tabernaklu tiegħu.  
Issibu dejjem lest biex idawwalna, isabbarna u jgħinna.

Ejjew nitgħallmu minn dawn iż-żewġ mudelli tal-ħajja 
spiritwali u bħalhom nitħeġġu bl-imħabba lejn Ġesù 
f’Betlem, fuq il-Kalvarju u fl-Ewkaristija. Nagħlaq 
bil-kelmiet ta’ Madre Margerita: Imħabba titħallas 
b’imħabba oħra.  Inħobbu, mela, b’imħabba bla qies lil 
Dak li wkoll ħabbna b’imħabba bla tarf!  Ikun dejjem 
f’qalbna, f’fommna, f’moħħna; ngħixu dejjem ħajja ta’ 
mħabba mill-qalb, ħelwa, wkoll f’waqtiet iebsin, l-aqwa 
li dak li nagħmlu, nagħmluh dejjem għall-akbar glorja u 
ġieh tiegħu.



Ngħix jew neżisti?

F’tarf l-orjent, kien hemm Sultan ta’ 
fama kbira. Kellu ġid kbir u palazz 
mill-isbaħ. Madwaru kellu bosta 
qaddejja biex iservuh. Kollha kienu 
jagħmlu kull ma jistgħu biex jagħtuh 
pjaċir. Ħadd minnhom ma kien jonqsu 
bil-kliem jew bl-imġieba. Is-sultan 
kellu rispett kbir lejn kull wieħed, u 
kien għalhekk li meta ġie biex ifittex 

qaddej wieħed biex iżommu bħala segretarju personali tiegħu, sabha diffiċli mmens 
biex jiddeċiedi lil min minnnhom kien sejjer jagħżel. Wara li ħaseb ħafna, iddeċieda 
li jpoġġi lil kull wieħed mill-qaddejja tiegħu, taħt eżami... Huwa ġabar f’żewġ xkejjer 
kbar xi ġojelli u djamanti li kellu fil-palazz tiegħu, qabbadhom mal-ġemel tiegħu u 
telaq għal vjaġġ twil bil-qaddejja kollha tiegħu warajh. Meta qorob lejn nofs il-vjaġġ, 
is-Sultan, b’mus ċkejken, ċarrat toqba ċkejkna f’kull waħda miż-żewġ xkejjer li kien 
qed iġorr miegħu. Hekk kif għamel dan, mit-tiċrita bdew jiżolqu l-ġojjelli u 
d-djamanti li kien ġabar, u beda jħallihom warajh. Meta qorob lejn tmiem il-vjaġġ 
ħares lura u ma ra ‘l ħadd warajh, għajr qaddej wieħed, miexi għajjien u kwiet. Niżel 
minn fuq il-ġemel tiegħu, resaq lejh u qallu: “Ħabib, fejnhom sħabek il-qaddejja?” 
“Kollha waqfu, Sidi tul il-vjaġġ...” “Naf, ħabib”, wieġbu s-Sultan, “Imma inti, għaliex 
m’għamiltx l-istess?” “Għax jien, Sidi, lis-Sultan irrid u mhux id-djamanti tiegħu”.

Kemm hi profonda din il-ħrafa, u kemm hu veru l-messaġġ li twassal. Bħall-bqija 
tal-qaddejja, aħna wkoll, irridu ħafna mingħand is-Sultan tagħna. Nippruvaw naħtfu 
l-opportunitajiet kollha possibbli. Inkunu minn ta’ quddiem biex nokorbu għal 
aktar ġid, għas-saħħa, għas-suċċess. Nitolbuh kulma hu possibbli biex inkunu minn 
fuq fil-ħajja, biex id-dlam ma jersaqx lejna, u nkunu dejjem fid-dawl. Sabiex l-uġigħ 
ma jmissx magħna, u nkunu dejjem fir-risq. Biex il-ħsara ma taqax fuqna, u nkunu 
dejjem fis-sliem.

Imma ftit li xejn nifhmu u naħsbu fuq dak li lilna verament jagħmilna persuni SĦAĦ, 
persuni mimlijin TAMA u SERENITÀ. Il-qaddej tal-ħrafa fehem sigriet importanti 
ħafna fis-snin li kien qatta’ fil-palazz 
tas-sultan, waqt li kien jaqdih. Sigriet li 
ħadd mill-qaddejja l-oħra ma kien fehem. 
Dan il-qaddej fehem, li fil-ħajja waħda li 
għandek, int imsejjaħ li tagħti u mhux 
tisraq, li tagħti kollox u mhux kemm 
tinqeda u li tagħti bl-imħabba u mhux 
bil-fors. 

5                                                                                                                                                      Paċi u Ġid 



Kemm għandna bżonnu dan il-messaġġ. Kemm għandna bżonn inħarsu ftit barra 
mid-dinja żgħira tagħna, u naraw x’inhu l-iskop li għalih aħna qegħdin hawn. Kieku 
kellna neżistu biss biex nakkomodaw lilna nfusna, tassew li l-ħajja tagħna tkun 
limitata . Imma kieku kellna ngħixu għax għalina hemm SKOP, hemm PROĠETT u 
aħna lesti nagħtu kollox għal dan il-proġett, allura ħajjitna anke jekk ma tkunx twila 
ħafna, ssir bis-sens...tal-ġenn! 

Bħal Missierna San Franġisk u l-Venerabbli Madre Margerita, Alla għandu proġett 
għalik ukoll. Meta għamlek, kien diġà jaf x’irid minnek u għalik. Salm 139 jitkellem 
dwar kif Alla ħares lejk u ħolom fuqek, qabel ma int tnissilt:

“Int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f’ġuf ommi INT nsiġtni...’l ruħi tafha 
tajjeb... Ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra... 
u jiemi kienu ġa magħduda meta ebda wieħed ma kien għad hemm”.

Hu għandu kollox lest għalik. Int fejn int bħalissa, Hu għadu jaħseb fuqek! Trid tħallih 
jurik x’għandu lest għalik? Jekk iva agħtih iċ-ċans li jidħol f’ħajtek, li jieħu postu 
f’qalbek. Iżda biex iseħħ dan, trid twarrab int min-nofs. Trid tieqaf tinqeda bih, qisu 
l-proprjetarju ta’ xi supermarket kbir li għandu ssib minn kollox biex tinqeda. Trid 
tħalli lilu jgħidlek x’inhu l-aħjar. Minn hemm il-ħajja tinbidel u bħall-qaddej tal-ħrafa, 
mhux x’tista’ takkwista li jibqa’ jgħodd, imma x’tista’ tagħmel iżjed u aħjar għalih.

Dan għax tifhem sigriet importanti ħafna fil-ħajja: li ĦADD M’HU ISABĦ JEW 
AĦJAR MIS-SULTAN, u allura mhux it-teżori tiegħu li jinteressawk, imma HU. 

Eventwalment ma tkun trid xejn aktar milli tagħtih KOLLOX!
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Prosit lil kull min ħa sehem 
fil-kompetizzjoni Paċi u Ġid No.90 ta’ 
Ġunju 2018 u r-rebbieħa huma: Jan Mizzi
(Yr 3, St Francis Cospicua) u Kayla Vella 
(Yr 5, St Francis Gozo).

Ir-rebbieħ/a tal-kompetizzjoni qed j/
tingħata ktieb. Ir-rebbieħ/a jittella’ bix-
xorti mit-tweġibiet tajba li jaslu mhux aktar 
tard mill-1 ta’ Diċembru 2018. Ibgħatu 
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.9: Sib il-kliem mitlufin. 

   

Isem

Kunjom

Skola

Klassi

Taf tgħidli min? 
#6

1. Għandhom sitt iġwienaħ. (Is. 6, 2)

2. Bagħat ittra lill-eżiljati tal-Babilonja. (Bar. 6, 1)

3. Iżda huma dan il-kliem... (Mk. 9, 32)

4. Irċevejtu l-liġi minn idejn... (Atti 7, 53)

5. Dan sama’ x’għamel Ġożwè u beża’ biża’ kbir. 
(Ġoż. 10, 1-2)

6. Dan qal lil Ġożwè biex ma jibżax minnhom. 
    (Ġoż. 10, 8)

7. Kellu disa’ mitt karru tal-ħadid. (Mħ. 4, 3)

8. Ta n-nar lil Geżer u ħaraqha. (1 Slat. 9, 16)

9. Qala’ ċ-ċurkett minn sebgħu u tah lil Ħaman. 
(Est. 3, 8.10)

10. Jaf iħoll problema. (Koħ. 8,1)
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AMEN CARA DIJADEMI

DUWA GOG JIDDI

KALCEDONJU KWADRA MANTELLI

PJAZZA PUNENT QERQ

QOROB STUDJU TGELGEL

TJUR TOPAZJU TRODD

WERAQ




