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Ż gur li s-snin 2020 u 2021 (nisperaw li mhux 
ukoll l-2022) ser jibqgħu mmarkati fl-istorja 
tad-dinja għal ħafna snin oħra. Il-ħsara li 
għamlet il-pandemija COVID-19 u kif g abet lid-
dinja kollha għarkupptejha hi ħag a tal-biż a’. 
Nitkellmu fuq imxijiet kbar tal-antik; biss 
minkejja li dawn għamlu ħerbiet kbar minn 
nażżjonijiet u kultant ukoll kontinenti, ftit kienu 
dawk li stajt issejħilhom pandemiji, jig ifieri li 
xterdu mad-dinja kollha. Il-fatt li llum in-nies 
tant jivvjag g aw, min fuq xogħol u min għall-
vaganżi, xerred din il-marda mad-dinja kollha. 
Ż gur li fil-passat iċ -C ina ntlaqtet minn pesti jew 
mard ieħor li jittieħed li ħalla ħerba sħiħa, 
imma tista’ tgħid  li dejjem kienu limitati għal 
dak il-pajjiż  biss għax in-nies qajla kienu 
joħorg u jew iż uru pajjiż i oħra. Mhux hekk illum.  
Il-pandemija ħalliet ħerba kullimkien – nies 

mejta, miljuni morda, ekonomiji mkissra 
minħabba li ħafna nies ma setgħux imorru 
xogħol, tagħlim imkisser u vjag g ar imħarbat u l-
kumplament ta’ ħsara li mhux kollha nagħrfu l-
konsegwenżi tagħhom malajr. Biss apparti din 
il-ħsara materjali hemm ħsara oħra li hi ferm 
agħar. Ż gur li mal-ewwel tig ik f’moħħok il-
ħsara psikolog ika  u mentali. Min dig a  kellu 
problemi psikolog iċ i, il-biż a’ tal-pandemija u l-
miż uri ħorox li kellhom jittieħdu biex titraż ż an, 
waddbithom il-baħar. Li bniedem dig a  b’dawn 
id-diffikultajiet ig g iegħlu ma joħrog x minn 
daru, ħag a tal-biż a’. Daqshekk ieħor tal-biż a’ 
dawk li mardu u wkoll tilfu ħajjithom u waqt il-
marda tagħhom u l-aħħar mumenti ma setax 
ikollhom il-farag  tal-familja madwarhom. 
Kollha kemm aħna għandna mmutu, uħud 
minna permess ta’ mard kiefer, imma dawk li 
ma jkollhomx sapport tal-familja f’dawn il-
mumenti, dulur doppju, kemm għal min imut u 
kemm għal min jibqa’. Ż gur li ħsara kbira oħra 
kienet dik li t-tfal u l-istudenti ma setgħux 
imorru skola. It-tagħlim online hu solużżjoni 
parżjali biss u ż gur li qatt ma jieħu post it-
tagħlim wiċ ċ  imb wiċ ċ  fil-klassi, fost affarijiet 
oħra għax l-iskejjel tagħna ma jgħallmuniex biss 
informażżjoni u sug g etti differenti, imma wkoll 

kif ing ibu ruħna 
bejnietna b’mod ċ ivili   
fis-soċ jeta . Il-pandemija 
ċ aħħdet din l-
interażżjoni  tant 
meħtieg a f’kull stadju tal-iskola, mill-play 
sċhool sa l-universita , lil miljuni ta’ studenti u ż -
ż mien biss għad jurina x’ser ikun ir-riż ultat 
tagħha.  
Bħala Knisja ntlaqatna wkoll minn din l-

imxija. Il-fatt li ma stajniex niltaqgħu għat-talb 
flimkien, speċ jalment għall-quddies tal-Ħdud, 
kienet ta’ wg igħ il-qalb kbir. L-anżjani tagħna 
kienu jitniehdu li lanqas waqt il-gwerra ma 
kellu jieqaf il-quddies! Il-problema tkompli 
anke wara għax hemm numru li waqfu jig u l-
quddies meta ma stajniex nattendu u s’issa 
għadhom ma reg għux lura. G ew imħarbta ċ -
ċ elebrażżjoni tas-sagramenti u t-tagħlim tal-
katekiż mu għall-kbar u għaż -ż għar. Ovvjament 
peress li aħna bnedmin soċ jali anke ċ -
ċ elebrażżjonijiet tagħna jkollhom elementi li 
niċ ċ elebrawhom barra l-knejjes tagħna u dawn 
ukoll kellna niċ ċ aħħdu minnhom billi twaqqfu   
l-festi esterni.  
Allura l-pandemija effetti negattivi biss 

ħalliet fuqna? L-Ingliż i jgħidu li kull sħaba, 
sewda kemm hi sewda, trufha jkollhom ħajta 
fiddiena. Liema hi dil-ħajta fidda li tifdi xi ftit  
lill-pandemija?  
Ż gur li kollha kemm aħna grati fuq kollox lejn 

il-membri tas-saħħa pubblika li b’tant 
dedikażżjoni, sagrifiċ ċ ji personali u kultant 
b’sogru għal ħajjithom, għamlu minn kollox 
biex jagħtu l-għajnuna kollha lill-morda.  
Ħafna persuni oħra, b’g eneroż ita  kbira, raw 

kif għamlu biex jaqdu lil dawk li ma setgħux 
joħorg u minn djarhom.  
Fil-Knisja mbagħad, għalkemm il-qima 

pubblika kellna nwaqqfuha għal xhur sħaħ, 
f’Malta konna xxurtjati li qatt ma kellna nagħlqu 
l-knejjes u tista’ tgħid li kuljum kien hemm dak 
in-numru, anke jekk ż għir, li kienu jig u jitolbu 
fis-skiet. Ż gur li kien hemm numru kbir li 
segwew, sikwit jew kuljum, il-quddies u talb 
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ieħor fuq is-siti tal-meżżi tal-komunikażżjoni 
soċ jali. Tgħallimna wkoll kif inwasslu l-
katekiż mu online. Numru sewwa li għall-
ewwel darba f’ħajjithom g ew imċ aħħda mill-
ewkaristija u s-sagramenti l-oħra bdew 
jappreżżawhom ħafna iż jed. Il-pandemija tatna 
ċ -ċ ans ukoll li nagħż lu l-qamħ mill-karfa, dak li 
hu essenżjali u l-qalba tal-fidi minn dak li hu 
sempliċ ement il-qoxra ta’ barra u ż ieda li aktar 
qiegħda hemm għas-sodisfażżjon tagħna milli 
għall-qima t’Alla.  
Wasalna għal festa oħra parrokkjali. 

Sakemm qed nikteb dan l-artiklu nistgħu 

niċ ċ elebraw il-festi ta’ g ewwa għalkemm 
sfortunatament mhux dawk ta’ barra. Ejjew ma 
niħdux dan qisu mhu xejn imma nappreżżawh 
għax nirrealiżżaw li dak li kellna sa minn 
dejjem nistgħu nitilfuh f’sekonda. Nitolbu bil-
qalb lil Ommna Marija biex hi tidħol għalina 
quddiem Alla binha biex jeħlisna minn kull 
ħsara u minn kull ħaż en. Hi vittorjuż a fuq dawk 
li qabel konna narawhom bħala għedewwa 
imma li issa nirrealiżżaw li huma ħutna, illum 
nitolbuha biex teħlisna minn dik li hi ħsara vera 
kemm tar-ruħ u kemm tal-g isem.  
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