“Mhux int għażilt lili, imma jien g ħażilt lilek.”
(Ġw 15, 16)
Jiena Melissa Sulta na mi x-Xagħra Għawde x u fil Professjoni ġie mogħti lili l -isem ġdid ta’ Sr. Georga nne
Marie Sulta na. Twelidt fil -31 ta’ Marzu 1983. Jiena sseba’ wild minn disa ’ aħwa għal George u Mary Ann. ħuti
hu ma: Mary, Fortun, Angela, Guża, Mark u Victor ikbar
minni; John u Char maine i żgħar minni. Familja kbira,
fa milja sabi ħa, familja fe jn g ħadde jna t ant mu menti sbie ħ
flimkien, fa milja fe jn il -ġenituri tagħna tawna tant valuri nsara u sodi . Dejje m
kienu jkellmuna fuq Ġesù u rabbe wna mid ħla tal -Parroċċa tagħna, Parroċċa
li dejje m tat i mportanza li trawwe m vo kazzjonijiet sa ċerdotali u reli ġjużi fija.
Jiena rċevejt it-tagħlim akkade mi ku tiegħi mill -iskola Primar ja Patr i Mattew
Sultana ġe wwa x-Xagħra u dik Sekondarja fl -iskola Agius De Soldan is
ġewwa r-Rabat. I mbagħad ko mplejt l -istudju Post Sekondar ju tiegħi fl -iskola
Sir M ikelang Refa lo ġe wwa r-Rabat fe jn segwe jt kors ta’ segretar ja.
Sente jn qabel ingħaqadt mas-sori jiet Orsolini, jiena ħdimt bħala facilitator fi
tliet skejjel differenti ġewwa Malta u g ħal ħame s snin ħdi mt part-t ime u koll
bħala kitchen helper f’restorant ġewwa Għa wde x. Minkejja l -istudju, ixxogħol u l -għajnuna li dejje m ta jt fid-dar, xorta waħda kont nagħ mel ħilti biex
insib ħin biex ngħin u nimpen ja ruħi b’ħeġġa kbira u b’impenn fil -parroċċa
tiegħi tax-Xagħra. Kont nagħti s-sehem tiegħi fil -quddies organizzat għattfal fil -ħin ta’ qabel l -iskola, naturalment dan kien possibli biss qabel ma
bdejt naħde m, bħala animatri ċi fl -quddies tal -ħadd, fil -gruppi tad-daqq tal kitarri u tal -liturġija, fil-preparazzjoni tan -noveni u tant affarijiet o ħra li
jinvolvu kull tip ta’ ħidma u għa jnuna fil -Knisja.
Nista’ ngħid li minn dejje m, sa minn ċkuniti, niftakarni n ħoss is-sejħa tal Mulej. I mma nistqarr li ma tant x ta jtha mportanza. Fl-1998 kell i l-okkażjoni
biex flimkien mal-grupp ta’ l -Ispigolatrici nżuru il-Crèche u naraw lit-tfal u
lis-Sorijiet Orsolini. Din kienet tassew l -ewwel esper jenza tieg ħi li nara hekk
mill -qrib dak kollu li jag ħ mlu da wn is-sorijiet ma’ da wn it -tfal li għal diversi
raġunijiet ma jistg ħu x ikunu jgħixu mal -fa milji naturali tag ħhom. Barra minn
hekk din l -esperjenza għenitni nagħraf tasse w xi tfisser li jkollok fa milja u
nara wkoll ke mm tant drabi dan ma na prezzawħ x bi żże jjed. Minn dak inhar
dejje m kienet baqgħet f’qalbi dik ix-xe wqa li xi darba ner ġa’ nżur lil dawn issorijiet. I mma kienu għaddew erba’ snin sa minn meta kont mort l-ewwel
darba. Kien il -Ħadd 28 ta’ Lulju 2002, meta wara li kont għamilt kuntatt bittelefon mas-Soru li kienet tie ħu ħsieb il-vokazzjonijiet, bdejt esper jenza bie x
nara aktar mill-qrib din il-ħajja ta’ soru Orsolina. F’din l -esperjenza ta’
għaxart ijie m kont ngħin lis-sorijiet f’kull b żonn li kien ikollhom f’dak li
għandu x’jaqsa m mat-tfal. U dan ma kienx it-t mie m anzi l -bidu ta’ esperjenza

aktar dejjie ma għa x minn dak in -nhar ’l quddiem, kull ċans li kien ikoll i kont
niġi nqatta’ sigħat u ġranet ngħin fil -Crèche.
Kull darba li kont n iġi kont inħoss ferħ kbir, ferħ li għinni niltaqa’ aktar mal Mulej u nagħraf aktar x’ried minni . Għa milt kuraġġ u tkellimt mal -vocat io n
promoter dwar dak li kont għadde jja mi nnu. It-talb u l -pariri spiritwali siewja
għenuni biex nasal nieħu d-deċiżjoni finali , ji ġifieri dik li nħalli kollox u
nwieġeb għas-se jħa tal -Mulej. U prop ju tl iet snin wara li kont għamilt dik lewwel esper jenza tiegħi, fil -21 ta’ Nove mbru 2005 , festa tal -Preżentazzjoni
ta’ Marija, ingħaqadt mal -kongregazzjoni tas -Sorijiet Orsolini flimkien ma ’
Dorianne, illum Sr. Paula Marie u bde jt i l-formazzjoni tiegħi bħala
postulanta. Sentejn g ħaddew u marru , u fil -20 ta’ Ottubru 2007 bd ejt is-sena
tan-novizzjat fe jn l -enfażi kien aktar fuq l -att spiritwali u t -talb li għenuni
nipprepara ruħi biex nikkonsagra ħajti lil Alla permezz ta’ l-Ewwel
Professjoni tiegħi nhar is-Sibt, 25 ta’ Ottubru 2008 .

Jiena dejje m e mmin t bis-sħiħ kliem il -Mulej, “Mhux int
għażilt lili, imma jien g ħażilt lile k.” (Ġw 15, 16)
Ne mmen li kien Hu li tefa’ ħarstu fuqi u sejjaħli biex inkun
waħda mill -magħżulin tiegħu. Kien Hu li ried li jiena
naħde m għalih, naqdih u nservih perme zz
tal -kari żma
tas-Sorijiet Orsolini speċjal ment fost
iċ-ċkejknin.
Talba speċjali tiegħi hija din:

Mulej, kompli żomm idejk fuqi biex nibqa’ fidila u ma nħares
qatt u qatt lura imma g ħini nżomm ħarsti dejje m iffissata
fuqek. Għini Mulej, biex ng ħix sa l-aħħar nifs ta’ ħajti din issejħa tiegħek għalija. Indur lejk , għażiża Ommi Ma rija
Santissma u nitolbok biex tkun miegħi inti wkoll f’din il -mixja
tiegħi u bħalek ngħid dejjem: “Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej
ħa jsir minni skond kelmtek.” (Lq. 1,38)
Per mezz tal -Vokazzjoni reli ġjuża jiena mse jjħa biex inkun
kollni kemm jien ta’ Ġesù, għax hu għal hekk se jjaħli: sejjaħli
biex inkun tieg ħu u biex naqdih fl -oħrajn. Se jjaħli biex
inxandar il -Kelma tiegħu u biex inkun xhieda tieg ħu u
stru ment ta’ paċi kull fejn inkun. Jiena ngħix il -ħajja
konsagrata per mezz tat -tliet voti ta’ kastit à, ta’ faqar u ta’
ubbidjenza. Ġesù hu wa t-T riq li jiggwidani ; Ġesù hu wa l Verità li jme xxini bil -Kelma tiegħu li ssaħħaħni; Ġesù huwa
l-ħajja li jgħini f’kull ċirkustanza u jħeġġiġni biex inkun
tasse w “il-melħ ta’ l-art u d-dawl tad-dinja” (Mt 5, 13-14).
U jiena, fuq dan l -eże mp ju ħa j u qa wwi tiegħu irrid inkun ittriq, il -verità u l -ħajja għall -oħrajn biex inressaqhom le jh.

Irrid nagħrfu bħala l -uniku teżor tiegħi u mad-dixxipli ta’ Għe mma ws,
intennilu spiss: ‘Ibqa’ mieg ħi, Mulej.” (Lq 24, 29) “Iva,” intennilu ta’ spiss,
“ib qa’ m iegħ i, Mule j u ħa llin i ndu q dejjem u n ilbes is-sent iment i t iegħek talħniena, tat-t ieba, ta’ l-um iltà, tal-ħlewwa, tas-sabar, tal-maħfra u fuq kollo x
ta’ l-imħabba dejjiema tieg ħek jiena u nersaq lejn l -oħrajn b ie x huma jag ħrfu
li f ija hemm int i ħa j! ”.
U issa messaġġ speċjali għalikom għeżież żgħażagħ:
U lilkom ngħidilkom biex jekk t isi mg ħu leħen il -Mulej jistedin ko m biex
timxu wara jh, tibqgħux lura, tibżgħux, għa mlu kuraġġ u agħtuh widen.
Hekk għa milt jiena wkoll. Sma jt le ħnu, ħadt parir, tlabt, u we ġibt. Is-se jħa
tiegħu hija hekk qawwi ja li ma t ħallikx bi kwietek qabel ma t wie ġeb. U l ferħ ta’ meta tasal tag ħ mel dan hu hekk kbir li mhu x biss diffi ċli, imma
mpossibli tfisser fi kliem dak li t ħoss. Itolbuh u Hu jgħinko m żgur – Hu
magħko m de jje m. Into m għeżież wisq għalih.
Hu stess jgħidilna:

“Ara, naqqaxtkom fuq il-pala ta’ idejja!”
(Iż. 49,15)
u jgħidilna wkoll :

“Jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien.”
(Mt 28, 20)

