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KURAĠĠ
TIENI ĦADD TAR-RANDAN

Jekk ikollkom biżżejjed ħin wara l-film, irriflettu ftit fuq il-mistoqsijiet li
ġejjin:
●

X’ispirak mill-film?

DWAR DIN IL-LAQGĦA

●

X'laqatek l-aktar dwar l-istorja?

Din il-laqgħa titkellem dwar it-tema tal-kuraġġ permezz tal-film Just

●

Liema karattru kellu l-akbar impatt fuqek?

Mercy (2019).
Għal-laqgħa li jmiss
Sommarju tal-film: Dan il-film jesplora l-ħidma tal-avukat difensur Bryan

Staqsi lil xi żgħażagħ biex ifittxu u jitgħallmu dwar l-istorja ta’ meta

Stevenson li irrappreżenta nies foqra li ingħataw l-piena tal-mewt. Il-film

sparaw lil Papa San Ġwanni Pawlu II: kif seħħet, u l-laqgħa tal-qaddis ma’

huwa bbażat fuq il-ktieb ta’ Stevenson tal-2014 bl-istess isem, li fih

min sparalu. Stedinhom jippreparaw preżentazzjoni biex jaqsmuha ma'

jitkellem dwar il-vjaġġ tiegħu fix-xogħol tad-difiża tal-priġunieri Afrikani-

sħabhom.

Amerikani.
GĦANIJIET
●

L-għan ta’ din il-laqgħa huwa li ż-żgħażagħ jisimgħu storja ta’
persuna li kellha l-kuraġġ tiġġieled għall-ġustizzja.

RIŻORSI MEĦTIEĠA
●

Film: Just Mercy (2019)

Mid-dinja tagħna
Fis-6 ta’ April 2019, Lassana Cisse Souleymane, ħaddiem immigrant ta’
42 sena mill-Kosta tal-Avorju, inqatel bi sparatura minn karozza f’Ħal Far,
f’dak li huwa meqjus bħala l-ewwel qtil razzist f’Malta. Żewġ migranti
Afrikani oħra wkoll indarbu fl-attakk. Minn dak li nafu sa issa, jidher li
Lassana ma nqatel għall-ebda raġuni ħlief għall-fatt li kien “jidher
differenti”.
Riflessjoni mir-Riżorsi għar-Randan #YAHADMT
Meta qed taffaċċja oppożizzjoni pubblika u stmerrija, qatt m’hu faċli
li tiġġieled għal dak li huwa ġust u sewwa. Trid il-kuraġġ biex tieħu
pożizzjoni skont il-prinċipji tiegħek, waqt li tfittex djalogu fl-isfera
pubblika. Huwa l-kuraġġ tal-pijunieri li jagħżlu l-mogħdija l-inqas
imterrqa, ta’ dawk li jridu jibnu l-pontijiet li jirriskjaw li jinftiehmu ħażin
min-naħat kollha u jiġu ttikkati bħala barranin minn kulħadd, ta’ dawk retti
u ta’ prinċipju li jispiċċaw politikament orfni, tal-iblah li jagħżel il-benessri
tal-aktar minsija minflok il-kumdità tal-folol.
Trid il-kuraġġ biex tabbanduna l-kumdità ta’ “niesek” jew innewtralità komda ta’ min ma jmiddx idejh u jikkritika biss. Bħala komunità
tal-fidi dejjem irridu nistaqsu lilna nfusna jekk xi drabi aħniex ħatja li
nkunu qegħdin b’idejna fuq żaqqna bħala dawk li għandhom privileġġ
soċjali u b’hekk nonqsu milli naħdmu b’kuraġġ biex nittrasformaw listrutturi midinba tas-soċjetà. Il-qawwa trasformattiva tal-Vanġelu ma
tista’ qatt tiġi domestikata, u huwa f’idejna li niżguraw li jkun hemm fina
nuqqas qaddis ta’ sabar aħna u nieħdu sehem fit-tiġdid b’tama tas-soċjetà
b’kuraġġ u kreattività. U jekk il-biża’ taħkmek, dur lejn il-Mulej li hu d“dawl”, is-“salvazzjoni” u “l-kenn” tagħna.

