
 

 

 

 

 

 

                                                                                    
 

8 ta’ April 2016 

Għeżież Sorelli u Assoċjati, 

Jalla l-ferħ ta’ Kristu Rxoxt ikun magħkom ilkoll u jimlielkom qalbkom b’dik il-
ħlewwa tal-ħniena tal-Missier. 

B’din it-tislima, fis-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena, inħoss il-ħtieġa u d-dmir li 
nqajjem f’qalb is-Sorelli kollha tal-Kongregazzjoni tagħna, u f’dik tal-membri tal-
Assoċjazzjoni tal-Istilel tal-Qalb ta’ Ġesù, ix-xewqa profonda li naħdmu b’entużjażmu 
dejjem aktar awtentiku u qawwi, biex qabel xejn, il-Mulej tagħna Ġesù Kristu, kif 
ukoll il-Kariżma tal-Fundatriċi tagħna, il-Venerabbli Madre Margerita, jkunu 
magħrufin kull fejn ninsabu. 

Bħalissa, fil-kontinenti kollha, ninsabu fil-milja tal-istaġun tal-missjoni tagħna:  
l-iskejjel, id-djar tal-anzjani, iż-żjajjar lill-familji u lill-morda, il-Katekiżmu, il-Ministri 
Straordinarji tal-Ewkaristija, il-koordinaturi u l-preżenza fid-Djoċesijiet - b’impenn ta’ 
tant attivitajiet u l-partiċipazzjoni f’laqgħat differenti. 

Għeżież Sorelli u Assoċjati, dawn l-attivitajiet kollha li jitwettqu kemm fil-
Kongregazzjoni kif ukoll fl-Assoċjazzjoni jew anke barra minnhom, jagħtuna l-
possibiltà qabel xejn, li nagħtu xhieda b’ħajjitna u bil-fedeltà għall-vokazzjoni tagħna, 
tal-eżempji li ħallitilna l-Fundatriċi tagħna. Barra minn hekk, huma wkoll okkażjoni 
biex kuljum nitkellmu fuqha u fuq ħajjitha, mal-persuni li b’xi mod niltaqgħu 
magħhom.  

Billi jiena naf is-Sorelli u ħafna mis-Soċji tagħna, jien żgura li, kif diġà qegħdin 
tagħmlu, sejrin tibqgħu tesperimentaw u torganizzaw, dejjem b’aktar fervur, modi 
ġodda ta’ kif tistgħu twettqu dan, speċjalment f’sitwazzjonijiet partikolari ta’ tbatija 
jew ta’ mard fil-familji. Per eżempju, tistgħu tħabirku biex tinħass b’mod aktar 
konkret, il-preżenza ta’ Ġesù, billi tagħmlu noveni flimkien mal-morda u mal-
familjari tagħhom, li jgħixu qrib tagħhom, biex tinkoraġġuhom ħalli jkollhom fiduċja 
fl-interċessjoni tal-Madre. Żgur li Madre Margerita qed taqla’ ħafna grazzji mingħand 
il-Mulej għalina u għal dawk li jitolbuha bil-fiduċja. Niftakru li hu importanti ħafna 
anke għall-Beatifikazzjoni tal-Madre fil-ġejjieni, li dawn il-grazzji jiġu reġistrati u li jsir 
jaf bihom anke l-Postulatur. 

Aħna u qed ngħixu fis-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena, ma nistgħux ma naħsbux 
f’tant opri ta’ ħniena li l-Mulej qed iwettaq permezz tal-preżenza tagħna, kull fejn 
qed naħdmu. kun sabiħ jekk jista’ jiġi vverifikat minn kull komunità u minn kull grupp 
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tal-Istilel, kemm opri ta’ ħniena kull waħda qed tagħmel, skont il-possibiltà tagħha. 
Dan l-għana kollu ta’ opri mhux ġej forsi mill-wirt spiritwali l-aktar prezzjuż li 
ħallitilna l-Fundatriċi tagħna, l-Venerabbli Madre Margerita? 

Għeżież, nagħmlu kuraġġ u nerġgħu nibdew naħdmu b’fervur ġdid għall-glorja 
ta’ Alla u għall-glorifikazzjoni u l-Beatifikazzjoni tal-Fundatriċi maħbuba tagħna. 

Min jixtieq santi, kotba, jew ħwejjeġ oħra, biex iqassam lin-nies u lid-devoti 
tal-Madre, jitlobna, għax fil-Casa Generalizia għandna ħafna materjal x’nagħtukom. 
Nittama li l-kotba li bagħtnielkom, miktubin b’diversi lingwi, minn Mons. Ġużeppi 
Gauci, ġa ġew imqassmin lis-Sorelli, lill-Assoċjati u lill-persuni qrib tagħkom. 

B’żelu u fervur sinċier, la titilfux l-ebda okkażjoni, biex fid-diffikultajiet kollha u 
fix-xogħol tagħkom ta’ kuljum, idduru lejn il-Madre u tafdaw ruħkom fl-interċessjoni 
tagħha. U jekk tiksbu xi grazzji, iktbulna malajr fil-Casa Generalizia, biex kif ġa 
għednielkom, inkunu nistgħu nsegwu l-każijiet differenti u nippreżentawhom malajr 
lill-Postulatur tagħna. 

Sorelli u Soċji, ejjew inkabbru fina l-imħabba għal Ġesù fl-Ewkaristija. Din hija 
d-devozzjoni li l-aktar kienet tispikka fil-ħajja tal-Fundatriċi tagħna u li minnha hi 
mtliet bil-qawwa biex setgħet tgħix bil-fedeltà, il-konsagrazzjoni tagħha, f’għaqda 
mal-Għarus tagħha. 

Nagħtu bil-ferħ, il-kontribut tagħna, fil-mixja tal-Kawża tal-Beatifikazzjoni tal-
Fundatriċi tagħna, anke jekk dan jitlob minna attenzjoni aktar kbira fuq ħajjitna. 

Flimkien mas-Sorelli Kunsillieri, insellmilkom ilkoll, Sorelli u Assoċjati. Nibqgħu 
magħqudin fit-talb għal xulxin. Ninħabbu bejnietna, kif għallmuna Kristu u Madre 
Margerita. B’hekk inkunu nistgħu nwasslu s-sliem u l-ferħ, kull fejn inkunu. 

Inqiegħdu din ix-xewqa kbira tagħna, għall-mixja 'l quddiem tal-Kawża tal-
Beatifikazzjoni tal-Fundatriċi tagħna, fl-idejn u taħt il-ħarsien speċjali ta’ Marija, l-
Omm tagħna tas-Sema, biex jekk hija r-rieda ta’ Alla, Madre Margerita tkun 
iddikjarata beata, mill-aktar fis possibbli. 

Pace e Bene! 

Oħtkom fil-Missier Ħanin, 

 

____________________ 
Madre Vitalana Zammit 
Superjura Ġenerali 

 


