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PAĊENZJA ĦANINA
TIELET ĦADD TAR-RANDAN
DWAR DIN IL-LAQGĦA
Din il-laqgħa tfittex li tqanqal fiż-żgħażagħ riflessjoni dwar kif jirreaġixxu
għall-affarijiet li jiġru madwarhom (eż. rabja, ġudizzju, indifferenza,
imħabba). Dan tasal għalih billi tippreżenta traġedja nazzjonali li ġrat
riċenti, jiġifieri l-mewt ta’ Paulina Dembska.
Din il-laqgħa jaf tikkawża skumdità f’xi żgħażagħ. Għalhekk hija f’idejn lanimaturi/leaders li l-laqgħa titmexxa bi ħsieb u sensittività.

PAĊENZJA ĦANINA
Ħarsa fil-qosor għat-tim
Merħba u Talb
Logħba
(Ix-Xemx Tiddi)
Diskussjoni
(Sticky Note Mapping)
Kont. Diskussjoni
Storja ta’ Qaddis

GĦANIJIET
●

Li nħarsu lura lejn ir-reazzjonijiet, tagħna u ta’ ħaddieħor, u li
niddixxernu kif għandna nirreaġixxu.

●

Li twieġeb il-mistoqsija “Wieħed iwieġeb għall-inġustizzja bilħniena?”

RIŻORSI MEĦTIEĠA
●

Mod biex jintwerew artikli tal-aħbarijiet.

●

Sticky notes

●

Pinen/lapsijiet

●

Salm 103: 6-12 (ipproġettat/stampat/Bibbji)

SKRITTURA
●

Salm 103: 6-12

“Il-ġustizzja bla ħniena hi bla mħabba; il-ħniena mingħajr ġustizzja hija
degradanti.” Friedrich Von Bodelschwingh

Għeluq u Talb

ARA

Merħba u Talba (5 min)

Attività: Sticky Note Mapping
●

a. Kif irreaġixxejt għall-mewt ta' Paulina?

Logħba 1 (10 min)

b. X’kienet ir-reazzjoni tiegħek għall-aħbar ta’ min ikkommetta
dan ir-reat?

Diskussjoni (45 min)

c. Kif irreaġixxew in-nies ta’ madwarek/in-nies fuq il-midja

Tajjeb li min se jkun qed imexxi din il-parti tal-laqgħa jkun familjari malfatti, u konxju tar-reazzjonijiet u l-ġudizzji tagħhom stess. Hemm xi artikli li
jistgħu jgħinu d-diskussjoni fl-appendiċi ta’ dan id-dokument.

soċjali?
●

spazji/ħitan differenti fejn iż-żgħażagħ jistgħu jħallu t-tweġibiet
tagħhom skont il-mistoqsija. Ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jiktbu mill-

Il-ġisem bla ħajja ta’ Polina Dembska, studenta Pollakka ta’ 29 sena,

inqas 5 tweġibiet/sticky notes (anki jekk it-tweġiba tagħhom għal

instab fi Ġnien l-Indipendenza f’Tas-Sliema, kmieni filgħodu tat-2 ta’

mistoqsija hija “ma nafx”). Kull tweġiba għandha tinkiteb b'mod

Jannar, 2022. Kienet ta’ spiss tmur hemm biex titma’ l-qtates u tgħaddi ftit

anonimu.

tal-ħin fil-ġnien.
ġrieħi f’rasha u marki f’għonqha li jindikaw li kienet soffokata.
https://timesofmalta.com/articles/view/paulina-dembska-identified-assliema-murder-victim.925273
Kien hemm firxa wiesgħa ta’ reazzjonijiet għal dan il-qtil u l-aħbar ta’ min
ikkommetta dan ir-reat, u x’kien għamel. L-inċident enfasizza kwistjonijiet
ta’ vjolenza fuq in-nisa u s-saħħa mentali. In-nies ikkummentaw dwar laħbar waqt li kienet għada tiżvolġi: kummenti ta’ mibegħda, stmerrija u
insulti tferrxu fuq il-midja soċjali. L-għan ta’ din il-laqgħa huwa li nħarsu
lura lejn ir-reazzjonijiet, tagħna u ta’ ħaddieħor, u li nagħrfu kif għandna
nirrispondu.
1

Irreferi għall-appendiċi għal idea tal-logħba.

Stieden lill-parteċipanti jaħsbu dwar it-tweġibiet billi jiktbuhom
fuq sticky notes (tweġiba waħda għal kull nota). Agħżel 3

Mid-dinja tagħna:

L-awtopsja kkonfermat li din it-tfajla ġiet stuprata u mgħallqa. Kellha

Ippreżenta liż-żgħażagħ dat-3 mistoqsijiet:

Meta kulħadd ikun lest, stieden liż-żgħażagħ biex joqogħdu bilqiegħda u
jiddiskutu t-tweġibiet tagħhom. Meta t-tweġibiet fuq is-sticky notes jiġu
diskussi, staqsi dawn il-mistoqsiiet:
●

Meta ħarġet l-aħbar, x’għamilt? X'ippostjajt onlajn? X’għidt lil
sħabek? Kif tkellimt dwar dawk involuti?

●

X'ġara fuq il-midja soċjali?

QIS

AGĦMEL

Staqsi liż-żgħażagħ biex iqumu u jorganizzaw mill-ġdid is-sticky notes, u

Talba tal-Għeluq (10 minuti)

jiġbruhom f’kategoriji simili.
Itolbu Salm 103: 6-12 flimkien
Kompli d-diskussjoni:
●
●

X'kienet tkun reazzjoni ġusta u ħanina għall-qtil ta' Paulina, u

●

Liema mill-kwalitajiet t’Alla jispikkawkom l-aktar?

●

Liema għandek bżonn tipprattika aktar?

għall-aħbarijiet dwar il-ħati?

Iż-żgħażagħ jistgħu jiġu mistiedna biex, wieħed wieħed, jitolbu għal xi

Ġesù kieku kif kien iwieġeb?

kwalità partikolari. Pereżempju: “Nitlob biex inkun iktar ħanin.”

Storja tal-Qaddis (10 minuti)

Ħudu ftit ħin biex titolbu għal ruħ Paulina, għal sħabha, familjari u dawk li

Qabel il-laqgħa, staqsi lil xi żgħażagħ biex jfittxu u jitgħallmu dwar l-

ħassew t-telfa tagħha.

istorja ta’ meta sparaw lil Papa San Ġwanni Pawlu II: kif seħħet, u l-

Itolbu ukoll għall-ħati, il-familja u l-ħbieb tiegħu, u dawk li seta’ weġġa’

laqgħa tal-qaddis min sparalu. Stedinhom jippreparaw preżentazzjoni biex

fil-passat.

jaqsmuha ma' sħabhom.
Stieden liż-żgħażagħ biex jaqsmu dil-preżentazzjoni mal-grupp.

APPENDIĊI

Icebreaker: The Sun Shines On

Artikli

Skop: Din hija logħba sempliċi fejn kulħadd jrid jipprova jsib siġġu fuq xiex
ipoġġi, waqt li kulħadd jkun qed ifittex siġġu ukoll. Hija loħgba ħelwa biex

Attivisti jirreaġixxu għall-qtil ta' Paulina Dembska (Vjolenza bbażata fuq

iż-żgħażagħ jsiru jafu aħjar lil xulxin.

il-ġeneru)
https://timesofmalta.com/articles/view/paulina-dembskas-two-bodies-

Riżorsi: Biżżejjed siġġijiet għal kulħadd fil-grupp, nieqes wieħed.

ranier-fsadni.928885
https://lovinmalta.com/news/sheer-lack-of-sensitivityactivists-balk-at-

Struttura:

malta-police-saying-paulina-dembska-murder-was-not-gender-based/

●

Għid lill-grupp ipoġġi bilqiegħda f'ċirku kbir. Int ibqa’ bilwieqfa.

●

L-għan huwa li dejjem ikollok siġġu fuq xiex tpoġġi. Dejjem

Is-suspettat qed jiddaħħal l-Isptar Mount Carmel

għandu jkun hemm siġġu nieqes, peress li xi ħadd dejjem jitħalla

https://newsbook.com.mt/en/sliema-murder-suspect-to-be-released-

bilwieqfa fin-nofs.

from-mount-carmel-hospital/

●

Biex issib siġġu, il-persuna bilwieqfa trid tgħid
"Hello, jien jisimni (isem) u x-xemx tiddi fuq (suġġett)."

Hate speech online

●

Is-suġġett li l-persuna tagħżel jista' jkun xi ħaġa li hija vera
dwarhom. Per eżempju: “Hello, jien jisimni Fred u x-xemx tiddi fuq:

https://www.independent.com.mt/articles/2022-01-04/local-news/A-girlwas-killed-a-mother-is-being-murdered-PL-MP-6736239515

○

Eż. 1 In-nies kollha lebsin l-isfar

https://timesofmalta.com/articles/view/why-do-we-judge-so-much-fr-

○

Eż. 2 Dawk kollha li jħobbu ċ-ċikkulata

frankie-cini-mssp.929530

○

Eż. 3 Dawk kollha li jżommu mal-Manchester United.

●

Ladarba l-persuna tkun qalet dan, kull min jaqbel mal-istqarrija
(eż. jkun liebes l-isfar) jrid iqum u jsib siġġu ġdid.

●

Meta tbiddel postok, ma tistgħax toqogħdu lura fis-siġġu fejn kont,
u lanqas dawk ta’ ħdejh. Għandu jkun hemm dejjem persuna
waħda biss fuq kill siġġu.

https://www.youtube.com/watch?v=mnMvDr0FUBs

Riflessjoni mir-Riżorsi tar-Randan YAHAD
It-tentattivi tagħna li nibnu soċjetà rikonċiljata msejsa fuq il-verità
u l-ġustizzja mhux dejjem jidhru li jħallu l-frott. Bħal Pietru fuq l-għadira
ta’ Ġennesaret, naħdmu lejl sħiħ mingħajr ma naqbdu xejn. Bħalu,
minbarra li nafdaw f’Alla, aħna msejħin inkunu paċenzjużi, magħna nfusna
u ma’ ħaddieħor.
F'dan il-vjaġġ twil, immarkat mill-inċertezza u l-frustrazzjoni, irridu
wkoll nitgħallmu l-importanza li nkunu ħanina, ma’ ħaddieħor, kif ukoll
magħna nfusna. Dawk li nagħżlu biex jakkumpanjawna matul dan il-vjaġġ,
f'xi punt jew ieħor sejrin ma jaqblux magħna. It-tentazzjoni li niddawru
b’nies li jaħsbuha bħalna qatt ma tkun ’il bogħod. U huwa aktar diffiċli lfatt li jekk tassew irridu li dan il-vjaġġ ikun wieħed ta’ rikonċiljazzjoni,
irridu naqsmu mill-inqas xi partijiet mill-vjaġġ ma’ nies li jeħtieġu l-maħfra
tagħna.
Aħna li rċevejna l-ħniena ta’ dan Alla li huwa “ħanin u twajjeb”,
“idum ma jagħdab u kollu mogħdrija”, naqsmu bil-ferħ ma’ ħaddieħor lAħbar it-Tajba tal-ħniena eterna ta’ Alla għad-dinja. F’kuntest politiku li
fih ix-xewqa li nkissru l-avversarju tagħna hija dejjem preżenti, li fih ilpartiti politiċi jippruvaw jisbqu lill-avversarji billi ta’ kuljum juru s-saħħa
tagħhom, ma tantx jidher li fadal spazju għall-ħniena, li tidher dgħajfa.
Iżda madankollu, jekk l-għan tagħna huwa li nibnu soċjetà li fih ħadd ma
jitkisser jew jiġi eliminat, l-ewwel irridu niltaqgħu flimkien fl-umanità
tagħna. Minflok inħarsu ’l fuq u nieħdu sehem f’eżaltazzjoni tas-saħħa u lpoter, inħarsu ’l isfel aħna u nistinkaw biex noħolqu kultura ta’ inkontru li
tista’ titwieled biss mill-istat imġarraf komuni tagħna.

