
~~ 
Suor Bibiana Grech OP 

minn Angela Callus 

Nhar is-Sibt, 14 ta ' April 2016, Suor Bibiana Grech, 
soru Dumnikana, ingħatat il-Premju Onorefiċenza 2016, 
mill-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi , bħala rikonoxximent 
għax-xogħol kbir pastorali , kif ukoll soċjali, li hija 
wettqet għall-ġid tar-raħal, u fost ir-residenti kollha. 

Suor Bibiana kienet membru tal-komunità tas
sorijiet Dumnikani f'Ħal Safi għal 14-il sena - 4 snin 
bejn 1-1986 u 1-1990, u 10 snin bejn 1-2006 u l-bidu tal-
2016. Kienet involuta u attiva f'kull qasam reliġjuż tal
parroċċa ta' Ħal Safi. Hija kienet 
tipparteċipa fil-Kunsill Parrokkjali, 
fil-Kummissjoni Liturġika, u fil
Kummissjoni Djakonija. Kienet 
tgħallem id-duttrina, tipparteċipa 

f'għaqdiet reliġjużi, u għal xi snin, 
kienet tlaqqa' t-tfajliet tar-raħal 

u torganizza attivitajiet apposta 
għalihom. Kienet ukoll ministru 
straordinarju tat-tqarbin, u kienet 
tgħin lil kull kappillan billi tqarben 
waqt il-quddies , u kif ukoll lill
morda fid-djar. Bħala membru 
tal-Kummissjoni Liturġika, kienet 
tikkoordina u tanima l-quddies ta' 
matul il-ġimgħa u tal-Ħdud, kif 
ukoll tmexxi l-kant u l-qari. Hija 
ħarrġet għadd ta' letturi ġodda li 
issa qed janimaw u jaqraw waqt il
quddies . 

Bla dubju ta' xejn, iżda, il
ħidma li għaliha Suor Bibiana 
l-iktar li se tibqa' rnfakkra, hija dik 
li kienet tagħmel fil-kwiet, fost il-membri emarġinati tal
parroċċa, fost il-familji fil-bżonn, u fost dawk għaddejjin 
minn problemi. Il-Ħal Safin huma grati lejn Suor 
Bibiana, u japprezza w il-ħidma kollha li wettqet fis -snin 
li għaddiet f'Ħal Safi. 

Wara li fi Frar li għadda rtirat mill-ħidma fil-kunvent 
ta' Ħal Safi, Suor Bibiana reġgħet marret lura fil-kunvent 
Santa Katerina, f'Ħ' Attard. Hawnhekk qed tkompli 
bil-missjoni soċjali , kemm fost ir-residenti tad-dar tal
anzjani li hemm mal-kunvent, kif ukoll fost sħabha 
s-sorijiet Dumnikani. 

L-Esperjenzi ta' Suor Bibiana 
Suor Bibiana Grech twieldet f'Ħal Luqa, fi-10 ta' 

Awwissu 1944. Hija kienet il-kbira fost sitt ulied. 
Hija ħadet l-edukazzjoni tagħha fi-iskola primarja ta' 

Ħal Luqa u fl-iskola sekondarja, Maria Reġina, tal-Blata 
l-Bajda. Hija kompliet bl-istudji tagħha wara li daħlet 
soru. Fl-1972, hija ħadet il-lawrija BA fl-Edukazzjoni 
mill-Barry University, fi Florida, l-Istati Uniti. Aktar tard, 
fis-snin tmenin, bdiet tistudja t-teoloġija, u ggradwat BA 
fi-Istudji Reliġjużi mill-Università ta' Malta. Ftit tas-snin 
wara, mill-istess Università, ħadet ukoll MA fit-Teoloġija 
u l-Istudji Umani. Fl-1990, kienet intbagħtet għal xi 
xhur f'Ruma biex tagħmel kors dwar l-ispiritwalità 

Dumnikana. 
F'żgħożitha , Suor Bibiana 

ħadet il-formazzjoni Nisranija 
fi ħdan il-fergħa tal-Azzjoni 
Kattolika ta' Ħal Luqa. Hija 
baqgħet tattendi għal-laqgħat sa 
ma daħlet soru fl -1964. 

Professjoni ta' Għalliema 
Il-professjoni ta' Suor Bibiana 

kienet dik ta' għalliema. Hija 
bdiet il-karriera tagħha fl -1962 
bħala emergency teacher fl
iskola primarja taż-Żurrieq. 
Hija għallmet ukoll fl -iskejjel 
tas-sorijiet Dumnikani Maltin 
f'postijiet imbiegħda, bħal 

Miami u West Palm Beach, fi 
Florida , l-Amerika, u f'Hadfield, 
Melbourne, l-Awstralja. F'Malta 
għallmet għal bosta snin fl-iskola 
sekondarja tas-sorijiet Dorotej, 
fl-Imdina . Hija tat ukoll għadd 

ta ' lectures dwar l-ispiritwalità Dumnikana f'kors li sar 
apposta għas-sorijiet tal-kongregazzjoni tagħha. 

Il-Vokazzjoni għall-Ħajja Reliġjuża 
Il-vokazzjoni għall-ħajja reliġjuża nibtet f'Suor 

Bibiana minn kmieni, sa minn meta kienet Forrn 4 fl
iskola sekondarja. Il-vokazzjoni kompliet issaħħet 

meta, b'kumbinazzjoni, waqt li kienet tgħallem fl -iskola 
primarja taż-Żurrieq, iltaqgħet ma' soru Dumnikana 
mill-kunvent ta' Ħal Safi , li wkoll kienet għalliema fl
istess skola. Suor Bibiana tirrakkonta li waqt il-brejk twil 
ta' nofsinhar, hija kienet tmur sal-kunvent ta' Ħal Safi u 
tqatta' ftit ħin mas-sorijiet. 

Meta kellha 20 sena, fis-16 ta' Lulju , 1964, Suor 
Bibiana bdiet in-novizzjat mas-sorijiet Durnnikani, fil
Casa Madre fil-belt Victoria, Għawdex. Fis-26 ta' Jannar, 
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1967, għamlet l-Ewwel Professjoni . F'Ġunju tal-1972, 
imbagħad, għamlet il-Professjoni Perpetwa. Kemm ilha 
soru , hija nħatret madre superjura ta' diversi kunventi 
tas-sorijiet Durnnikani , sew f'Malta kif ukoll barra 
minn Malta . Hija mexxiet kunventi oħrajn tas-sorijiet 
Durnnikani f'Miami u fi Florida, l-Amerika, filwaqt li fl
Awstralja, mexxiet il-kunvent f'Hadfield, Melbourne. Fl-
1981, Suor Bibiana ġiet eletta minn fost sħabha s-sorijiet 
Durnnikani bħala Vigarja Ġenerali għal sitt snin, u kienet 
tgħix fid-Dar Ġeneralizja f'Tal -Virtu, ir-Rabat. 

Ħidma Reliġjuża u Pastorali 
Il-ħajja reliġjuża u pastorali ta' Suor Bibiana kienet 

iffukata l-iktar fuq it-tagħlim fl-iskejjel u dak tal
katekeżmu, ħidma mat-tfal żgħar u ż-żgħażagħ, anzjani, 
nies emarġinati, u familji jew persuni bi problemi. Il
ħidma tagħha ma kinitx limitata biss għal Malta, iżda 
kienet mifruxa f'postijiet imbiegħda, bħall-Amerika, 

l-Awstralja, u l-Ingilterra. 
Ħal Safi: Kif jidher fl -introduzzjoni ta' dan l-artiklu, 

fis -snin li għaddiet f 'Ħal Safi, Suor Bibiana għamlet 
xogħol fejjiedi ferm li kien rikonoxxut u apprezzat mill
komunità kollha tar-raħal. Kienet iffukata l-iktar fuq it
tagħlim tal-kelma t' Alla, l-għajnuna lil nies bi problemi 
soċjali, il-kant fil-knisja, u l-animazzjoni tal-quddies. 

Fis-snin tmenin, flimkien ma' Cettina Callus, kienet 
tieħu ħsieb grupp ta' tfajliet u tagħmel il-ħsieb spiritwali 
waqt il-laqgħat tal-membri tal-Azzjoni Kattolika, li 
kienu jiltaqgħu fil-knisja ta' Santa Marija, li dak iż-żmien 

ma kinitx miftuħa għall-adorazzjoni. Xi snin aktar tard, 
fuq talba ta' Carol Farrugia, is-superjura tat-taqsima 
tal-bniet tal-MUSEUM, hija bdiet tgħin fit-tagħlim 

tal-katekiżmu, l-aktar lit-tfal li jkunu għadhom kemm 
għamlu l-ewwel tqarbina. Ġiet mistiedna wkoll tagħmel 
il-ħsieb spiritwali għall-membri tal-grupp tal-Leġjun ta; 
Marija. Hija baqgħet tgħallem il-kelma ta' Alla sa ma 
spiċċat minn Ħal Safi, din is-sena. 

Suor Bibiana kellha ħafna għal qalbha l-anzjani, 
u f'Ħal Safi, għamlet ħames snin tattendi ċ-ċentru ta' 
Matul il-Jum għall-Anzjani li kien infetaħ fl-2006. Il
laqgħat kienu jsiru darba f 'ġimgħa fis-sala tal-Kunsill 
Lokali. Naturalment, Suor Bibiana aċċettat bil-qalb 
l-istedina ta' Connie Bonnett, id-direttriċi taċ-ċentru, 
biex f'kull laqgħa, tibda tagħmel ħsieb spiritwali lill
anzjani, u tgħallimhom xi kant. Hija kienet ukoll tanima 
l-quddiesa li l-anzjani kien ikollhom darba fix-xahar. 

Suor Bibiana kienet tħobb ħafna l-kant reliġjuż, u 
minn meta kienet ġiet Ħal Safi, baqgħet dejjem tanima u 
tkanta waqt il-quddies . Fis-snin tmenin hija kienet tkun 
akkompanjata fuq l-orgni (dak żgħir li kien ikun maġenb 
l-artal) , mill-organist Nazzareno Callus . 

Suor Bibiana kienet ta' sikwit tagħti daqqa t' id lill
membri tal-Grupp Santa Marta li jikkoordina t-tindif tal
knisja parrokkjali u dik ta ' Santa Marija. Mhux l-ewwel 
darba li Suor Bibiana kienet tmur tgħin fit-tindif tal
gandlieri. 

~-~ 
Ħ' Attard: Meta kienet tgħix fil-kunvent ta' Santa 

Katerina f 'Ħ ' Attard, bejn 1-1990u1-2003 , barra li kienet 
tgħallem full time fl-iskola tas-sorijiet Dorotej, fl-Imdina, 
hija kienet tipparteċipa fil-Fergħa Żgħażagħ tal-Leġjun 
ta' Marija u fil-laqgħat tal-grupp Lajċi Durnnikani ta' 
Ħ' Attard. Ta' sikwit hija kienet tkun mistiedna tagt1mel 
ukoll diskorsi dwar Santa Katerina ta' Siena, il-patruna 
tas-sorijiet Durnnikani . Fil-kunvent ta' Ħ' Attard , hija 
kienet tikkoordina l-kor tas-sorijiet 11 l-quddies ta' festi 
speċjali bħall-Milied, l-Għid, u l-festi li jiċċelebraw lil 
San Duminku u Santa Katerina ta' Siena. 

F'Miami, Florida: Appena għamlet l-Ewwel 
Professjoni tagħha fl -1964, Suor Bibiana kienet 
intbagħtet, ma' soru oħra , fil-kunvent tas-sorijiet 
Durnnikani, fil-parroċċa Saint Mary, f'Miami, Florida, 
fl-Amerika. Hemmhekk, is-sorijiet kienu jgħallmu 

l-katekeżmu fis -Sunday School lit-tfal u adolexxenti 
li kienu jattendu l-iskejjel tal-istat. Barra minn hekk, 
Suor Bibiana kienet tmur tgħallem fl -iskola parrokkjali 
ta' Saints Peter and Paul. Hawnhekk, fil-parti l-kbira 
tagħhom, l-istudenti kienu wlied ta' ġenituri Kubani li 
dak iż-żmien kienu qed jaħarbu mid-dittatorjat ta' Fidel 
Castro f'Kuba. L-immigranti, l-iktar dawk adulti, kienu 
jitkellmu biss bl-Ispanjol, u għalhekk is-sorijiet kellhom 
jieħdu kors fl-Ispanjol mitkellem, biex ikunu jistgħu 
jikkomunikaw magħhom . 

Matul iż-żmien li Suor Bibiana għaddiet fil-kunvent 
ta' Miami, kellha x-xorti tiltaqa' ma' Madre Tereża ta' 
Kalkutta li kienet indirizzat lill-kongregazzjoni fi l
katidral ta' Saint Mary. Ħaġ'oħra li Suor Bibiana tiftakar 
hija l-ewwel darba li, flimkien ma' sħabha s-sorijiet, 
marret tara logħba futbol Amerikan. 

F'West Palm Beach,Florida: Fl-1972, Suor Bibiana 
u għadd ta' sorijiet oħrajn Durnnikani, intbagħtu fi l
parroċċa Sacred Heart, f'West Palm Beach, fi Florida, 
biex imexxu u jgħallmu fl -iskola tal-Knisja. Il -parroċċani 
kienu fil-parti l-kbira Amerikani. Huma kienu ferħanin 
ħafna bis-sorijiet u kienu jirrispettawhom ferm. Suor 
Bibiana kienet tgħallem full time u kienet ukoll is
superjura tal-komunità tas-sorijiet. 

F'Hadfield, Melbourne: Fl-1976, Suor Bibiana 
kienet assenjata biex tmur fil-kunvent ta' Hadfield, 
Melbourne, l-Awstralja. Il-parroċċa kienet iddedikata 
lill-qaddis Saint Thomas Moore. Anke hawn, is
sorijiet Durnnikani ntalbu jmexxu l-iskola Kattolika. 
Il-parruċċani kienu emigranti Maltin, Taljani, Griegi, 
u minoranza ta ' Awstraljani u nazzjonalitajiet oħrajn. 
Suor Bibiana kienet tgħallem full time u kienet ukoll 
is-superjura tal-komunità. F'Hadfield , Suor Bibiana 
rnexxielha tiftaħ kindergarten mal-kunvent, ibbażat fuq 
il-metodu ta' tagħlim ta' Montessori . 

Bħala xogħol pastorali ieħor, is-sorijiet kienu 
jgħallmu l-katekiżmu , iżuru lill-familji matul is-sena 
kollha, u jqarbnu l-morda fi djarhom. 

Meta fil-parroċċa l-quddiesa ma kinitx tista' tkun 
iċċelebrata minħabba l-assenza taż-żewġ saċerdoti li 



kienu jieħdu ħsiebha, il-knisja kienet tinfetaħ bħas-soltu 

u s-sorijiet kienu jmexxu ċ-ċelebrazzjoni ewkaristika, 
bit-talb kollu u bit-tqarbin . 

Fis-snin li damet f'Hadfield, Suor Bibiana wkoll 
ħadet l-inizjattiva li l -parroċċa tibda tiċċelebra l-festa tan
Nawfraġju ta' San Pawl. Il-Maltin minn parroċċi oħrajn 
kienu jorganizzaw il-coaches biex imorru jiċċelebra w il
festa u kienu jattendu bi ħġarhom. 

F'Maryfield, l-Ingilterra: Fl-2003, Suor Bibiana 
ntbagħtet fil-kunvent ta' Maryfield, f'Hampshire, 
l-Ingilterra. Hemmhekk, il-kongregazzjoni Dumnikana 
tmexxi dar tal-anzjani. Suor Bibiana kienet inkarigata li 
żżur ir-residenti anzjani fil-kmamar tagħhom, u kull tant 
żmien, tlaqqagħhom għar-reċita tar-rużarju. Hija kienet 

tieħu ħsieb ix-xogħol kollu ta' kitba tal-kunvent u tad-dar 
tal-anzjani. 

Kemm damet f'Maryfield, Suor Bibiana kienet tlaqqa' 
grupp ta' talb fil -kunvent, darba fil-ġimgħa. Kellha wkoll 
l-opportunità u l-esperjenza sabiħa li tħejji tifel ta' tmien 
snin għall-magħmudija u l-ewwel tqarbina. Flimkien 
ma' sħabha s-sorijiet l-oħra, kienet ukoll ministru 
straordinarju tat-tqarbin u kienet tmexxi l-kant f'waħda 
mill-quddisiet tal-Ħadd filgħodu. 

Illum, Suor Bibiana tqis li ż-żmien li għaddiet f'Ħal 
Safi kien tassew żmien sabiħ. Hija tapprezza r-rispett 
li dejjem rat mill-Ħal Safin, u tħossha sodisfatta li tat 
erbatax-il sena minn ħajjitha lin-nies ta' Ħal Safi, f'isem 
il-Mulej. 

Huwa u sejjer, kif qorob lejn Damasku, f'daqqa waħda idda 
madwaru dawl mis-sema. Waqa' fl-art, u sama' leħen jgħidlu: 

"Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? Hu wieġeb: 
"Min int, Mulej?" u l-leħen wieġbu: "Jiena Ġesu, li int qiegħed 
tippersegwitah. Imma issa qu·m u idħol il-belt, u hemmhekk 

jgħidulek x' għandek tagħmel." [Att 9 :3-6] 
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