Ħolma jew realtà!
Sr. Monica Vella twieldet nhar it -2 ta’ Mejju 1986 Dħalt mas-Sorijiet Orsolini
f’Novembru ta’ l -2002. Niddeskrivi l-esperjenza vokazzjonali tieg ħi bħala
storja jew aħjar ħolma li tibda xi ftit im ħawwda, iżda li finalment kellha
tmiem sabiħ, tmiem mimli m ħabba.
Kienet mixja twila mhux ħażin u mhux faċli timxiha. Madanakollu nħares
lejha bħala mixja mimlija grazzji u barkiet spiritwali u j ekk tagħraf tilqa’
dawn jirnexxilek tegħleb l-isfidi li tiltaqa’ magħhom f’esperjenza ta’ mħabba.
L-isfidi nista’ nħares lejhom bħala “bsaten fir-roti” imma wkoll bħala
opportunitajiet li għinuni nikber u nagħraf aktar jiena x’ridt nil ħaq. U hekk,
pass wara pass, wasalt sabiex ingħaqadt ma’ dak li kien miegħi matul din
il-mixja. Iva, ingħaqadt mal-Mulej sabiex inqatta’ ħajti kollha f’għaqda ntima
miegħu permezz tal -ħajja kkonsagrata.
Jiena trabbejt f’familja ta’ seb għa, għandi erba’ ħuti subien u jiena ż-żgħira
fosthom. L-imħabba tal-ġenituri qatt ma naqset u

nibqa’ ngħożż u

napprezza għal dejjem il-valuri nsara li rawwmu fina u l-ħafna sagrifiċċji li
għamlu għalija u għal ħuti biex rabbewna u tawna edukazzjoni tajba. Meta
kelli 10 snin sirt membru fil -pre-teens tal-grupp Youth Alive u bqajt dejjem
attiva kemm f’dan il -grupp kif ukoll f’diversi ħidmiet oħra fil-parroċċa tiegħi
tas-Sacro Cuor f’tas-Sliema. Kont immur l-iskola tas-Sacred Heart u dak iżżmien kont dejjem nuri x-xewqa li meta nikber insir nurse. Għalhekk għamilt
ħilti kollha sabiex inġib riżultati tajba u hekk ġara għax fil-fatt kont mort
tajjeb. Barra minn dan kont ukoll nattendi g ħal-lezzjonijiet ta ż-żfin u l-kant
però qatt ma kont inħoss li dan kien biżżejjed. Tant hu hekk li bdejt indoqq
ukoll fil-banda sew f’tal-parroċċa kif ukoll f’baned o ħra.

Il-ħajja spiritwali tiegħi bdiet trabbi għeruq aktar fil-fond permezz tallagħqat ta’ talb tal -grupp Youth Alive li fihom kont nie ħu sehem darba filġimgħa. Fit-talb kont inħossni niltaqa’ verament ma’ Ġesù u bdejt insir nafu
b’mod aktar ħaj u personali. Indunajt bl -imħabba tal-għaġeb li Hu għandu
għalija u li lili jħobbni b’mod uniku. Kont in ħoss li jiena prezzju ża f’għajnejh.
Kien hemm żmien meta ma kont x infittex li noħroġ mal-ħbieb għax dan ma
kienx jagħtini sodisfazzjon; xorta kont inkun inħossni vojta. Għalhekk kont
infittex aktar li niltaqa’ m a’ Ġesù u kif nagħtih aktar pjaċir. U din il-laqgħa
tiegħi miegħu kienet tħalli fija ċertu ferħ tassew.

Fis-sajf, il-baħar dejjem kien ikun l -għaxqa tiegħi. Imma wasal is -sajf tassena 2002 fejn ħassejt li għandi niddedika parti sewwa mill -ħin liberu tiegħi
f’ħidma ta’ volontarjat mas-sorijiet Orsolini fil-Crèche qalb l-anġli ċkejknin
tagħhom. Fl-istess sajf il-Mulej għoġbu jħejjini bi grazzja mhux tas -soltu.
Kont għaddejja minn quddiem dan l -istess kunvent u laqtitni , bħal sajjetta
fil-bnazzi, is-sejħa għall-ħajja reliġjuza. Is-sejħa kienet ċara u qawwija u
ma stajtx ma nagħtix ka żha. Mhux faċli titlaq il-libertà tiegħek. Mhux faċli
tħalli l-familja, il-ħbieb, id-dinja li kont naf għal oħra ġdida u misterju ża.
Imma, kif jgħidu, l-imħabba hi għamja u miġnuna u l-imħabba tal-Mulej
tiġbdek bħal kalamita qawwija li tqawwik fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba u
tgħinek tegħleb kull ostaklu. Tlabt ħafna fuq dan kollu li bdejt in ħoss u
tkellimt ukoll mad-direttur spiritwali u mal-Madre. Imbagħad għamilt dak ilpass li jiena narah bħala pass magħmul fid-dlam tal-fidi, hekk kif għamlet
Marija li għall-mistoqsija ta’ l -anġlu wiġbet, “Hawn jien il -qaddejja tal -Mulej,
ħa jsir minni skond kelmtek” . U hekk we ġibt jiena wkoll tant li fil-15 ta’
Novembru dħalt fil-formazzjoni tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Orsolini
bħala Postulanta. Hawn sibt ferħ, paċi u serħan, imdawwra b’familja ġdida
magħquda fl-imħabba ta’ l-aħwa.
Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar ninteba ħ kemm din is -sejħa imlitni b’ferħ u
sodisfazzjon li qatt qabel ma kon t ħassejt, minkejja li minn dejjem kelli ħajti

mimlija attivitajiet u ħidma. Dan għaliex dak li nagħmel illum il -ġurnata
nagħmlu għal skop wieħed, nagħmlu għall-imħabba t’Alla. U aktar ma
jgħaddi ż-żmien aktar ninteba ħ kemm il-vokazzjoni hija rigal kbir u
prezzjuha, prezzju ha għalija u prezzjuha għal dawk kollha li na ħdem
magħhom u li niltaqa’ magħhom. Dan għaliex jiena qed ikolli l -opportunità
mhux biss li jiena ngħix hekk qrib l-għarus divin tiegħi imma wkoll li
ndewwaq din l-imħabba lil tant u tant oħrajn.
W ara tlett snin ta’ formazzjoni inizjali wasal il -jum ta’ l-Ewwel Professjoni
tiegħi, jiġifieri meta jiena pprofessajt il-voti temporanji tiegħi. Dan kien fis19 ta’ Novembru 2005. Kien jum memorabbli, j um li kompla kabbar fija l paċi bla qies. Dak in -nhar intrabatt f’rabta ta’ m ħabba mal-Mulej. Jien issa
sirt għarusa ta’ Ġesù u hu l-għarus tiegħi, dejjem fidil. Ma nistax infisser il ferħ profond ta’ din ir -realtà sabiħa u inkredibbli .

Jum wara jum inġedded l-iva tiegħi lil Alla u nduq it -tjieba tiegħu billi
nkompli nogħdos dejjem aktar fil -fond ta’ dan il-baħar ta’ mħabbtu.
“Intom il-melħ ta’ l-art. Intom id -dawl tad-dinja.”
U hekk jien nixtieq li d -dawl tal-Mulej jiddi fija quddiem il -bnedmin u meta
jaslu qrib ndewwaqhom ftit min dak il -melħ li hu l-Mulej. Sabiex flimkien
miegħi jagħtu glorja lil Missier li hu fis -smewwiet.
W ara tmien snin ta’ formazzjoni u ħ idma f’din il-Kongregazzjoni u wara li
ħames snin ilu jiġ ifieri nhar is-19 ta’ Novembru 2005 huma għ amlu lProfessjoni Temporanja, issa waslu biex jingħataw kollha kemm huma lil
Ġesu` għal dejjem permezz tal -Professjoni Perpetwa u j siru rifless tal preżenza ta’ Kristu fid -dinja permezz tal-konsagrazzjoni tagħ hhom.

