
Ilkoll smajna kif l-Insara f’ċerti naħat tad-dinja qed jiġu mkeċċija minn 

arthom, maħqura u wkoll maqtula. Dawn huma Insara veri li jgħallmuna 

li mhux biżżejjed li ngħidu li aħna nsara, imma rridu nuru dan bl-għemil 

tagħna, anke meta jkollna nbatu xi ftit. 

 

Ħareġ ktieb, ‘CAPTIVE IN IRAN’, dwar l-istorja ta’ żewġ tfajliet 

Iranjani li fl-2009 ġew mitfugħa fil-ħabs krudil ta’ Evan, f’Teheran, l-

Iran għax stqarrew li huma Nsara. Maryam Rostampour u Marziyeh 

Amirizadeh kienu jafu li qed jipperikolaw ħajjithom. Il-liġijiet Islamiċi  

ma ħallewhomx jaqsmu it-twemmin Nisrani tagħhom, imma fi tliet snin 

wasslu t-Testment il-Ġdid lil 20,000 ruħ u bdew żewġ knejjes fi djar bil-

moħbi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fl-2009 Maryam u Marziyeh ġew arrestati u miżmuma fil-ħabs orribbli 

ta’ Evin, f’Tehran, fejn dawk maqfula kienu jiġu msawta jekk mhux 

issentenzjati bil-għaġġla għall-mewt. Quddiem l-interrogazzjonijiet u l-

possibbiltà ta’ sentenza ta’ mewt, Maryam u Marziyeh għażlu l-fidi 

b’mod radikali u perikoluż, li jaqsmu l-fidi għalkemm magħluqin wara l-

ħitan tal-ħabs ta’ reġim brutali. F’dan il-ktieb Maryam u Marziyeh 

jirrakkuntaw kif il-Mulej inqeda bid-259 gurnata tagħhom fil-ħabs ta’ 

Evin biex jixgħel id-dawl tiegħu f’wieħed mill-iktar postijiet mudlama. 

Huma wasslu t-tama lil dawk li kienu tilfu kollox u wrew mħabba lil 

dawk li kienu disprati.    

MARYAM U MARZIYEH MARYAM U MARZIYEH   
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ssir f’Novembru. Navżawkom id-data iktar ’il quddiem. 
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ISIS--SIMBOLU TANSIMBOLU TAN--NARNAR  
 
Meta naraw is-sagristan 
jixgħel jew jitfi x-xemgħat 
tal-altar maġġur tal-knisja, 
aħna niggustawh meta l
qażba fejn ikollu l-ftila tibda 
timmolla, imma xorta waħda 
jirnexxxilu jitfi jew jixgħel 
ix-xemgħat. 
  
Dak l-ilsien tan-nar ifakkarna fl-Ispirtu                       
s-Santu, li niżel fuq l-appostli u tahom ir-
rigali tiegħu, li nsejħulhom id-doni tal-
Ispirtu s-Santu - għerf, fehma, kunsill, 
qawwa, xjenza, pjetà u biżgħa t’Alla. 
Għalkemm hu kliem tqil, xorta waħda                          
l-Ispirtu s-Santu jagħti lilna wkoll dawn                     
ir-rigali.  
 
Hekk u xejn inqas se jagħmel l-Ispirtu                        
s-Santu mat-tifel tagħkom meta flimkien 
mat-tfal sħabu jirċievi s-Sagrament tal-
Griżma tal-lsqof.  



Xtaqna li f’dan il-fuljett ngħidu kelm

tejn lill-ġenituri tal-adolexxenti li t-tfal 

tagħhom qed jitħejjew biex din is-sena 

jirievu s-Sagrament tal-Griżma tal-

Isqof. Qed nagħtu lill-familja żewġ 

kopji tal-fuljett biex waħda minnhom 

tkun għall-parrinu jew parrina tal-

Griżma.  

  

Ħdax jew tnax-il sena ilu, il-ġenituri, ġabu lit-tfal fil-knisja biex ji

rċievu l-Magħmudija. Dak inhar il-ġenituri wiegħdu li se jrabbuhom 

sewwa. Issa li sirna nafu sew lil dawn it-tfal, aħna konvinti li l-ġenituri 

taw formazzjoni reliġjuża tajba lil uliedhom. Ftit xhur oħra l-Ispirtu s-

Santu, li se jkun f’dawn l-adolexxenti li se jirċevuh fis-Sagrament tal-

Griżma u se jkompli fihom dak li beda fil-Magħmudija. 

  

It-tfal issa kibru, u filwaqt li kienu l-ġenituri li tkellmu għalihom fil-

Magħmudija, din id-darba se jkunu huma li jwieġbu li se jgħixu ta’ 

Nsara tassew. Adolexxenti ta’ 12-il sena qegħdin f’età li jiddeċiedu 

għalihom f’ħafna affarijiet imma xorta waħda għandhom bżonn                        

l-għajnuna tal-adulti. Minbarra l-ġenituri u l-parrini, hemm ukoll il-

katekisti li jkunu akkumpanjaw lit-tfal għal diversi snin biex ikunu 

preparati għall-Griżma.    

  

Dwar il-parrini għamilna xi noti f’paġna 3 ta’ dan il-fuljett li jistgħu 

jkunu ta’ għajnuna. Nixtiequ ħafna li l-parrini jieħdu interess fil-mixja 

tal-adolexxenti li se jkunu afdati lilhom. Se navżaw kmieni dwar il-

laqgħa li l-parrini se jkunu mistiedna għaliha flimkien mal-adolexxenti 

u l-ġenituri aktar tard matul is-sena. 

It-telephone tal-Museum tal-Imsida: 21 236 426;                                                     
l-email: museumsubienimsida@gmail.com;                                                                             

il-facebook: museumsubienimsida, 
il-website: http://www.freewebs.com/numrusei/  

ILIL--ĦSIEB TA’ DAN                   ĦSIEB TA’ DAN                   
ILIL--FULJETTFULJETT  

 Il-parrinu jew il-parrina li t-tifel tagħkom se jkollu għall-Griżma tal

-Isqof għandhom sehem importanti f'dan is-Sagrament. Il-parrini 

mhumiex xi ornament; mhux qegħdin hemm għall-isem jew għar-

rigal. Il-parrini jridu jkunu s-sostituti tal-ġenituri fejn ikun meħtieġ 

is-sehem tagħhom għall-ġid tat-tifel. 

 

 Meta tiġu biex tagħżlu l-parrinu jew il-parrina, ippruvaw ħarsu lejn 

il-kwalitajiet tagħhom, għax it-tifel għandu jħossu li jista’ 

jikkupjahom f'għemilhom. Għalhekk tajjeb li l-parrinu jew il-

parrina jkunu persuni li t-tifel jafhom sew. Għalxejn insibu persuni 

li għat-tifel mhumiex se jkunu utli minħabba l-bogħod, il-pressjoni 

tax-xogħol, jew għax m'għandhomx interess fil-ġid spiritwali 

tiegħu. 

 

 Araw ftit s'issa, minbarra minkom, f'dawn it-tnax-il sena tal-ħajja 

tat-tifel, min l-aktar li ħa nteress fl-edukazzjoni Nisranija tiegħu. 

Agħtu każ taċ-ċirkustanzi kollha, għaliex tinsewx li l-parrini 

qegħdin hemm biex jieħdu postkom meta jkun hemm bżonn. Il-

parrini għandhom posthom fil-Griżma, u post importanti. 

Għandhom xogħol x'jaqdu, iridu jkunu jafu kif jaqduh, u jkunu 

disposti  li jwettquh.  

 

 Ħallu t-tifel jinduna li l-parrinu jew il-parrina huma Nsara tajbin, li 

jiffrekwentaw is-Sagramenti u li f'dik il-ġimgħa ta' preparazzjoni 

għall-Griżma tal-Isqof jiġu għall-laqgħa li jkollna. Jekk huma 

persuni li jitnaffru mill-affarijiet tal-Knisja, aħjar ma tagħżluhomx, 

għax jista’ jirriżulta li l-Griżma tat-tifel tagħkom ikollha nieqes 

element  importanti, li hu l-eżempju mill-ħajja tajba tal-parrinu jew 

tal-parrina.  

 

 Idealment il-parrini jridu jkunu minn ta’ età minn 17-il sena ‘l fuq. 

ILIL--PARRINI PARRINI   
TALTAL--GRIŻMAGRIŻMA 


