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Nistqarr magħkom li din il-ħatra ta’ Direttur 

tal-Vokazzjonijiet qatt ma kont qed 

nistennieha jew nimmaġinaha. Jien u naqsam 

din l-aħbar ma’ saċerdot, huwa stqarr miegħi: 

“Il-Mulej kultant jaħdem magħna bis-sorpriżi 

mingħajr ma nkunu nafu x’hemm ippjanat 

għalina.”  

 

Dan il-kliem rajtu jseħħ fija qabel ma bdejt il

-mixja tiegħi fis-Seminarju. Qatt ma kont 

nimmaġina dak iż-żmien li xi darba ser inkun 

saċerdot. Għalhekk anke jekk din    il-ħidma 

tal-Vokazzjonijiet qed isseħħ wara sena biss 

ta’ saċerdozju tiegħi, nistqarr li l-Mulej 

dejjem jagħti l-qawwa meħtieġa f’kull sejħa 

li Hu jagħmlilna.  
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L-ewwel xewqa tiegħi f’din    

il-ħidma ġdida hi li naqsam 

magħkom il-ferħ u l-ġmiel tas-

saċerdozju li qed ngħix 

bħalissa. Episodju li jolqotni 

ħafna huwa l-ġrajja tad-

dixxipli ta’ Għemmaws.  

 F’din il-mixja d-dixxipli fetħu 

qalbhom ma’ Ġesù dwar il-

mistoqsijiet tagħhom. Bħala 

żgħażagħ ikollna ħafna 

mistoqsijiet bħal pereżempju: 

“X’inhuma l-ħolmiet 

tiegħi?” ... “X’ser nagħmel 

f’ħajti?” ...   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X’nixtieq li nkun fil-
futur?”   
 
 
 
 
Dawn il-mistoqsijiet 
jagħmlu sens l-aktar 
meta nressquhom lil 
Ġesù u nibdluhom 
f’talba: “Mulej urini int 
xi trid minni!”  Din hija 
xewqa oħra li nagħmel 
din il-mixja tiegħi 
magħkom b’mod 
personali fejn nisimgħu 
l-mistoqsijiet u naraw 
x’qed jgħidilna l-Mulej. 
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Huwa wara li d-dixxipli ressqu l-mistoqsijiet lil Ġesù li mbagħad 
kienu komdi jistednuh ukoll jidħol ġewwa fid-dar tagħhom. Kien 
f’dak l-ambjent ta’ silenzju fejn huma setgħu jagħrfu lil Ġesù. 
Għalhekk xewqa oħra li nixtieq inwettaq fil-ħidma                   
tal-Vokazzjonijiet hi li ngħin biex jinħoloq spazju fid-djar,        
fl-iskejjel u fil-parroċċi tagħna għal ħin ta’ skiet fejn nisimgħu 
dak li l-Mulej qed jgħidilna. Huwa f’mument ta’ silenzju biss 
fejn aħna nistgħu nisimgħu dak li l-Mulej jixtieq minna. 
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Nagħlaq billi nirringrazzja lil           
Fr Michael Bellizzi tal-ħidma kbira 
tiegħu li għamel fost tant 
vokazzjonijiet.  F’isem dawn            
iż-żgħażagħ – li ħafna minnhom illum 
huma seminaristi – ngħidlu grazzi 
mill-qalb.  Min-naħa tiegħi ħerqan 
ħafna li niltaqa’ magħkom.  Inżommu 
lil xulxin fit-talb u f’kuntatt. 

 

Fr Charlon  

99017000 

muscatcharlon@gmail.com 

 


