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Għażiż Parteċipant ta’ OWLS, 

Qed niktbulek fi tmiem il-proġett OWLS, proġett li għandu l-għan li jsaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn 

żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika fl-Ewropa fis-servizz lejn il-Knisja u lejn id-dinja. Int ipparteċipajt 

flimkien ma iktar minn 100 parteċipant minn għaxar pajjiżi differenti. 

L-ewwel nett nixtiequ nirringrazzjawk talli aċċettajt l-istedina li saritlek mill-Azzjoni Kattolika ta’ 

pajjiżek sabiex tipparteċipa f’dan il-proġett! Kollox jibda’ minn dik l-”iva” tagħna li tisfidaw lilna 

nfusna, li nkomplu nitgħallmu, li nissaħħu fil-fidi u fis-servizz bħala żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika lejn 

iż-żgħażagħ u lejn kulħadd. Grazzi għax il-parteċipazzjoni tiegħek bniet u sebħet dan il-proġett!  

Nittamaw li din l-esperjenza kienet waħda tajba għal ħajtek u għall-formazzjoni personali u Nisranija 

tiegħek. Nittamaw ukoll li l-mistoqsijiet li tqajmu kienu iktar mit-tweġibiet li sibna. Fil-laqgħa ma’ 

kulturi differenti, niskopru lilna nfusna aħjar għax nżidu rikezza differenti lill-istorja personali tagħna. 

Mhuwiex faċli li wieħed jisfida lilu nnifsu, li joħroġ barra mill-comfort zone, li jħalli ċ-ċertezzi u r-rutina 

ta’ kuljum. Li tieħu l-ewwel pass mhix biss azzjoni kuraġġuża, iżda hi azzjoni essenzjali li aħna msejjħa 

għaliha bħala ulied ta’ Alla li hu Mħabba. 

Wasalna fit-tmiem tal-proġett imma fil-verità dan hu biss il-bidu! Ilqajna r-rigal tal-Azzjoni Kattolika 

f’pajjiżna, fil-parroċċi, fid-djoċesi, fl-iskola u fil-familja: dak li jgħaqqadna fir-realtajiet tagħna, li huma 

differenti, irid ikun kostantament riġenerat minn azzjonijiet revoluzzjonarji fil-ħajja ordinarja tagħna 

minn mumenti bħal dawk li għexna flimkien. Kuljum aħna msejħa sabiex inkunu dixxipli missjunarji, 

xhieda tal-Imħabba li rċevejna li rridu nimmultiplikaw. Is-servizz flimkien mal-poplu t’Alla ma jintemm 

qatt sabiex id-dinja temmen! Aħna ċerti li r-relazzjonijiet li bnejt matul dan il-proġett jgħinuk tkun fidil 

lejn il-vokazzjoni tiegħek, jinkuraġġuk ma taqtax qalbek fil-mumenti ta’ sfida, jgħinuk tara u tagħraf 

x’inhu dak li jimmotivak tkompli taħdem u tistinka speċjalment fil-mumenti meta ma tkunx tista’ tara 

riżultati mill-ewwel.  

Kif jgħidilna l-Papa Franġisku fi Christus Vivit:  

Il-Mulej qed isejħilna nixegħlu kwiekeb fil-lejl ta’ żgħażagħ oħrajn; jistedinna nħarsu lejn l-istilel veri, 

dawk is-sinjali hekk mifruxa li hu jagħtina biex ma nibqgħux weqfin, imma nsiru nixbhu lill-bidwi li 

joħroġ jiżra’, imma qabel, josserva l-kwiekeb biex jista’ jaħdem l-art. Alla jixgħel kewkba għalina biex 

aħna nistgħu nibqgħu mexjin: “Jiddu l-kwiekeb għassiesa f’posthom, kollhom ferħana. Hu jsejħilhom, u 

huma jwieġbu” (Bar 3:34-35). Imma Kristu nnifsu hu għalina d-dawl il-kbir ta’ tama u ta’ gwida fil-lejl 

tagħna, għax huwa “l-Kewkba tiddi ta’ filgħodu” (Apok 22:16). (C.V. 33) 

Ftakar li m’int qatt waħdek f’din il-missjoni li l-Mulej qed isejjaħlek għaliha u dawn l-esperjenzi li 

qsamna bis-saħħa ta’ OWLS f’dawn ix-xhur ifakkruna dan il-fatt. Hemm ħafna xhieda tal-Azzjoni 

Kattolika li ġew qabilna u li jakkumpanjawna fit-triq tal-qdusija, nafdaw f’idejhom ix-xewqat tagħna, l-

għejja tagħna u l-ħolm tagħna. 

Grazzi mill-ġdid tal-parteċipazzjoni attiva tiegħek. Ejjew nakkumpanjaw lil xulxin bit-talb. 
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