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Il-Ħadd, 13 ta’ Jannar 2019
Ġara li, 
wara li tgħammed 
il-poplu kollu, 
Ġesù tgħammed ukoll 
u, 
waqt li kien qiegħed jitlob, 
is-smewwiet infetħu, 
u niżel 
l-Ispirtu s-Santu 
u deher fuqu 
fis-sura ta’ ħamiema. 
U mis-sema 
ġie leħen jgħid: 
“Inti 
Ibni l-għażiż; 
fik sibt 
l-għaxqa tiegħi.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 3, versi 21-22

“Wara tletin sena 
ta’ ħajja moħbija f’Nazaret, 

Ġesù mar ħdejn ix-xmara Ġordan, 
flimkien ma’ tant nies oħra 

mill-poplu tiegħu, 
u qagħad fir-ringiela mal-midinbin. 

Ma staħax: qagħad hemm 
ma’ kulħadd, mal-midinbin, 

biex jitgħammed. 
Allura, 

sa mill-bidu tal-ministeru tiegħu, 
Hu wera ruħu bħala Messija li 

jitgħabba bil-kundizzjoni umana, 
imqanqal mis-solidarjetà 

u mill-kompassjoni.”

PAPA FRANĠISKU, 
Udjenza Ġenerali, 6 April 2016
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Id-dnub tiegħi ma jdardrekx, Mulej, 
lanqas id-dnub ta’ ħaddieħor; lanqas xejn!
Anzi, tagħmlu art tajba 
biex turina li mħabbtek għadha hemm għalina, 
biex turina s-solidarjetà li inti għandek magħna, 
akkost li inti tidher midneb u dgħajjef bħalna. 
Bħala Iben fidil ta’ Alla 
tara kif tinżel fil-Ġordan tagħna 
biex hemmhekk tiltaqa’ magħna 
u tmiss il-feriti tagħna,
mingħajr ma ġġiegħlna nistħu,
mingħajr ma ċċanfarna, mingħajr ma tiġġudikana.
Tara kif tinżel fil-Ġordan tagħna 
biex toffrilna l-fejqan u terfagħna ‘l fuq 
lejn Alla Missierek u lejn xulxin. 
Grazzi talli inti lilna ma ssalvaniex mill-bogħod.

Ma jdardrux
Lil Kristu 

nippermettilu 
jidħol 

fil-feriti tiegħi? 

X’esperjenza 
għandi 

tas-solidarjetà
li Hu 

juri miegħi?



It-Tnejn, 14 ta’ Jannar 2019
Wara li arrestaw lil Ġwanni, 
Ġesù mar il-Galilija 
jxandar l-Evanġelju ta’ Alla 
u jgħid: 
“Iż-żmien huwa mitmum, 
u s-Saltna ta’ Alla waslet; 
indmu u emmnu fl-Evanġelju.”
Waqt li kien għaddej 
ma’ xatt il-baħar tal-Galilija, 
lemaħ lil Xmun u ’l ħuh Indrì 
qegħdin ikalaw ix-xbiek 
fil-baħar, għax kienu sajjieda. 
U Ġesù qalilhom: “Ejjew warajja, 
u nagħmel minnkom 
sajjieda tal-bnedmin.” 
U minnufih telqu x-xbiek, 
u marru warajh.
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 1, versi 14-18

“It-tħabbira ta’ Ġesù 
tixbaħ lil dik ta’ Ġwanni, 

bid-differenza importanti 
li Ġesù ma jgħidx li għandu 
jiġi ieħor warajh: Ġesù stess 

huwa t-twettiq tal-wegħdiet; 
hu stess huwa l-’bxara t-tajba’ 
li għandna nemmnu, nilqgħu 

u nwasslu lill-irġiel u lin-nisa 
ta’ kull żmien, biex huma wkoll

 jafdaw l-eżistenza tagħhom 
f’idejH. Ġesù huwa l-Kelma ħajja

 u li taħdem fl-istorja: 
min jisimgħu u jimxi warajh 

jidħol fis-Saltna ta’ Alla.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 25 Jannar 2015
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Mulej, inti turi li Alla tiegħek huwa Alla tal-fatti: 
dak li jgħid, jagħmlu;
il-tant Mistenni qiegħed hawn;
il-Messija mwiegħed ġie;
il-Fidwa li dejjem ħolom, seħħet.
Imma rrid inkun jien, Mulej,
li ngħid ‘iva’ għal dak li seħħ bik.
Irrid inkun jien li nħallik tagħmilni parti 
minn din l-Istorja ta’ mħabba.
Irrid inkun jien 
li niftaħ l-istorja tiegħi għall-istorja tiegħek.
Irrid inkun jien
li nippermetti li l-istorja tiegħi 
titħallat mal-Istorja tiegħek. 
Kun miegħi, Mulej,
ħalli dan iseħħ fija.

Daqshekk wegħdiet!
Naċċetta 
fil-verità 

li Ġesù 
huwa 

l-Bxara t-tajba 
għalija? 

Kif qed ngħixha 
l-istedina tiegħu

biex nimxi 
warajH? 



“

It-Tlieta, 15 ta’ Jannar 2019
Ġesù, f’jum is-Sibt, 
daħal fis-sinagoga ta’ Kafarnahum
u qagħad jgħallem. 
In-nies baqgħu mistagħġbin 
bil-mod tat-tagħlim tiegħu, 
għax beda jgħallimhom 
bħal wieħed li għandu s-setgħa, 
u mhux bħall-kittieba.
Mela jkun hemm raġel 
bi spirtu ħażin u qabad jgħajjat 
u jgħid: “Aħna x’għandna x’naqsmu, 
Ġesù ta’ Nazaret? Ġejt biex teqridna? 
Jien naf min int: Il-Qaddis ta’ Alla!” 
Imma Ġesù kkmandah: “Iskot 
u oħroġ minnu!” Imbagħad l-ispirtu 
ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna, 
għajjat għajta kbira u ħareġ minnu.
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 1, versi 21b-26

“Fil-kliem ta’ Ġesù Bniedem
kienet tinħass il-qawwa kollha 

tal-Kelma t’Alla, l-awtorevolezza 
ta’ Alla, li nebbaħ l-Iskrittura. 

U waħda mil-karatteristiċi 
tal-Kelma t’Alla hi 

li dak li jgħid iqiegħdu fis-seħħ. 
Għax il-Kelma t’Alla

 hija l-istess rieda tiegħu ... 
Wara li pprietka, Ġesù 

juri mill-ewwel is-setgħa tiegħu
 għax lir-raġel jeħilsu mix-xitan

 li kien jaħkmu ... 
jeħilsu mill-malinn 

bis-setgħa tal-kelma tiegħu biss.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 1 Frar 2015
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Missier Qaddis,
il-Kelma tiegħek hija Kelma li tgħajjex. 
Kif nista’ jien 
li fija hemm tbaqbaq ix-xewqa għall-ħajja 
ma nħallihiex tmantnini u ssaħħaħni? 
Il-Kelma tiegħek hija Kelma li tibdel il-qlub. 
Kif nista’ jien li nsib tant taħlit f’qalbi, 
ma nitħallatx iktar mal-Kelma tiegħek? 
Il-Kelma tiegħek hija Kelma li tillibera. 
Kif nista’ jien li f’ħajti hemm tant ħwejjeġ 
li lili jagħmluni skjav tagħhom,
noqgħod lura milli nkun qrib ta’ din il-Kelma? 
Il-Kelma tiegħek hija Kelma li ssalva. 
Kif nista’ jien 
li mhux l-ewwel darba li nħossni qed negħreq
ma niggranfax magħha?

Mhux kelma biss
X’post 

għandha 
l-Kelma ta’ Alla

 f’ħajti? 

Inħalliha 
tinfiltra 

lill-qalb tiegħi 
bil-qawwa 

tagħha?



L-Erbgħa, 16 ta’ Jannar 2019
Ġesù ħareġ mis-sinagoga 
u baqa’ sejjer ma’ Ġakbu u Ġwanni 
għand Xmun u Indrì. 
Issa omm il-mara ta’ Xmun 
kienet fis-sodda bid-deni, 
u malajr qalulu biha. Resaq lejha, 
qabadha minn idha u qajjimha. 
U d-deni ħallieha, 
u bdiet isservihom. 
Filgħaxija, imbagħad, fi nżul ix-xemx,
ħadulu quddiemu 
lil dawk kollha li kienu morda 
jew li kienu maħkuma mix-xitan. 
U quddiem il-bieb inġabret il-belt
bi ħġarha. U fejjaq ħafna morda 
minn kull xorta ta’ mard, 
u ħareġ għadd kbir ta’ xjaten.
Mill-Evanġelju skont Mark,
kapitlu 1, versi 29-34a

“Wara li kien ipprietka 
fis-sinagoga f’jum is-Sibt, 
Ġesù jfejjaq ħafna morda.  

Jipprietka u jfejjaq: 
dawn kienu l-attivitajiet prinċipali 
ta’ Ġesù tul il-ħajja pubblika tiegħu. 

 Bil-predikazzjoni 
Hu jħabbar is-Saltna t’Alla 

u bil-fejqan juri li qiegħda qrib, 
li s-Saltna t’Alla tinsab fostna ...

L-opra salvifika ta’ Kristu ... 
tkompli permezz tal-Knisja, 

sagrament tal-imħabba 
u t-tenerezza ta’ Alla 

lejn il-bnedmin.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 8 Frar 2015
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Mulej, Inti ġejt fostna l-bnedmin 
biex twasslilna lil Alla 
u s-salvazzjoni tiegħu.
Dan wettaqtu bil-predikazzjoni 
u bil-fejqan minn kull xorta ta’ mard.
M’hemmx waħda mingħajr l-oħra, 
u waħda twassal għall-oħra.
U dan hu li Inti trid 
minn dawk li jimxu warajk u mill-Knisja tiegħek: 
li jipprietkaw u li jfejqu.
Ħa tkun ħajjithom, Mulej, prietka li tfejjaq. 
Ħa tkun ħajjithom
prietka li tniżżel f’qalb kulħadd 
it-tenerezza tiegħek.
Ħa tkun ħajjithom
preżenza ħajja u preżenza sabiħa ta’ Saltnatek.

Prietka li tfejjaq
Ħajti
x’qed 

tipprietka? 

Kemm 
qed inkun 
strument 

tal-fejqan 
ta’ Alla? 



Il-Ħamis, 17 ta’ Jannar 2019
Resaq fuq Ġesù 
wieħed lebbruż jitolbu bil-ħerqa, 
inxteħet għarkupptejh quddiemu 
u qallu: “Jekk trid, tista’ tfejjaqni!”
Imqanqal mill-ħniena, 
Ġesù medd idu fuqu, messu 
u qallu: “Irrid, kun imnaddaf!” 
U minnufih 
il-lebbra marritlu u ġismu ndaf. 
U widdbu bis-sħiħ, 
bagħtu malajr u qallu: 
“Qis li ma tgħid xejn lil ħadd; 
iżda mur uri ruħek lill-qassis, 
u agħmel offerta 
għall-fejqan tiegħek 
kif ordna Mosè, 
biex tkunilhom ta’ xhieda.”
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 1, versi 40-44

“Alla ma jiġix 
biex jagħtina lezzjoni 

fuq it-tbatija; 
lanqas ma jiġi biex iħassar 

mid-dinja t-tbatija u l-mewt; 
iżda minflok jiġi 

biex jieħu fuqu t-toqol 
tal-kundizzjoni umana tagħna,

 biex iwassalha sat-tmiem,
 biex jeħlisna 

b’mod radikali u sħiħ.  
Hekk Ġesù jissielet mal-ħażin 

u mat-tbatija li hawn fid-dinja: 
billi jitgħabba bihom u jirbħilhom 

bil-qawwa tal-ħniena ta’ Alla.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 15 Frar 2015
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Il-ħniena tiegħek, Mulej, 
għandha qawwa mhux tas-soltu:
hija ħniena li tirbaħ fuq kollox;
hija ħniena li tirbaħ fuq il-ħażin;
hija ħniena li tirbaħ fuq it-tbatija.
Kemm nixtieq li ninfetaħ, Mulej, 
għal din il-ħniena tiegħek. 
Kemm nixtieq li, bħar-raġel marid bil-lebbra, 
nagħraf kemm għandi bżonnha.
Kemm nixtieq li bħalu nitolbok bil-ħerqa.
Kemm nixtieq li bħalu 
ninxteħet għarkupptejja quddiemek 
biex inħallik tmidd idek fuqi u tmissni.
Kemm nixtieq li nisimgħek tgħid lili wkoll: 
‘Irrid, kun imnaddaf.’
X’paċi! 

Qawwa mhux tas-soltu
Minn xhiex 

nixtieq 
li l-Mulej 

inaddafni?

B’liema 
dispożizzjoni 
nersaq lejH? 



Il-Ġimgħa, 18 ta’ Jannar 2019
Ġesù daħal Kafarnahum. 
In-nies semgħet li kien id-dar 
u nġabru bosta, hekk 
li ma kienx hemm fejn joqogħdu 
iżjed, anqas quddiem il-bieb. 
U qagħad ixandrilhom il-Kelma. 
U marru ħadulu quddiemu 
wieħed mifluġ, 
merfugħ minn erbgħa min-nies. 
Billi ma setgħux jersqu sa ħdejh
minħabba l-kotra, 
qalgħu s-saqaf ta’ fuqu,
fetħu toqba, u niżżlu minnha l-friex 
li fuqu kien mimdud il-mifluġ. 
Meta ra l-fidi tagħhom, 
Ġesù qal lill-mifluġ: 
“Ibni, dnubietek maħfura.’’
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 2, versi 1-5

“Illum, fil-Vanġelu naraw 
kif il-fidi tmiss il-qalb tal-Mulej. 

Il-Mulej ‘jara l-fidi tagħhom,’ 
jgħidilna l-Vanġelu; 

għax trid tkun kuraġġuż 
biex tagħmel ħofra fis-saqaf 

biex minnha tniżżel is-sodda 
li fuqha kien hemm il-marid. 

Il-kuraġġ ta’ dawk in-nies 
kien imnissel mill-fidi. 

Kienu jafu li jekk dak il-marid
 jasal quddiem Ġesù 

kien se jkun imfejjaq.
Ġesù jammira l-fidi tan-nies ...

Bil-fidi, kollox possibbli.”

PAPA FRANĠISKU, 
 Meditazzjoni, 10 Diċembru 2018
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Il-fidi, mirakli tagħmel, Mulej!
Il-fidi tagħtik kuraġġ li qabel ma jkollokx. 
Il-fidi tnissel fik ħsibijiet u azzjonijiet 
li ma tbassarx minn qabel. 
U għalhekk, hija wkoll fidi 
li f’għajnejn in-nies 
tagħmlek stramb 
u differenti minnhom. 
Imma din hija fidi li Inti tammira, Mulej, 
għax hija fidi ħajja,
fidi li tipproduċi l-ħajja. 
Agħmilni bniedem ta’ fidi, Mulej. 
Agħmilni bniedem 
li nfittex dejjem li nikber fil-fidi.
Tħallini neskludi xejn minn ħajti 
li jista’ jwassalni għandek.

Mirakli tagħmel!
Il-fidi tiegħi, 

ħajja 
jew mejta? 

X’differenza 
f’ħajti 

qiegħda 
tagħmel 

il-fidi? 



Is-Sibt, 19 ta’ Jannar 2019
Ġara li kif kien fuq il-mejda 
fid-dar ta’ Levi ta’ Alfew, 
bosta pubblikani u midinbin 
qagħdu madwar il-mejda ma’ Ġesù, 
u mad-dixxipli tiegħu; 
għax kien hemm ħafna 
li bdew imorru warajh. 
Il-kittieba tal-Fariżej, kif rawh jiekol 
mal-midinbin u mal-pubblikani, 
qalu lid-dixxipli tiegħu: 
“Dan għaliex jiekol 
mal-pubblikani u mal-midinbin?”
Ġesù semagħhom u qalilhom: 
“It-tabib ma jeħtiġuhx dawk 
li huma f’saħħithom, iżda l-morda. 
Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, 
iżda l-midinbin.”
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 2, versi 15-17

“Kemm jagħmlilna ġid 
naraw lil Ġesù qrib ta’ kulħadd! 

Jekk kien ikellem lil xi ħadd, 
kien iħares f’għajnejh 

b’attenzjoni kbira 
mimlija mħabba ...

 Narawh miftuħ biex jiltaqa’ 
ma’ ħaddieħor ... meta jiekol 

u jixrob mal-midinbin, 
bla ma jagħti kas xejn li hemm 

min iqisu wikkiel u sakranazz ... 
Meta Ġesù jingħata fuq is-salib, 

dan mhux għajr il-qofol ta’ dan l-istil 
li mmarka l-ħajja kollha tiegħu.”

PAPA FRANĠISKU,  
Eżortazzjoni Appostolika, Evangelii Gaudium,

nru 269, 24 Novembru 2013
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Mulej, Inti dejjem tfittex li tkun qrib in-nies. 
U m’għandekx dak jew l-ieħor; 
u m’għandekx filgħodu, 
jew wara nofsinhar jew filgħaxija. 
U l-hena tiegħek tkun ikbar 
meta dawn in-nies, għal raġuni jew għal oħra, 
ikunu mwarrbin u mqiegħda fil-ġenb mill-oħrajn.
U dan Inti tagħmlu 
sforz l-imħabba kbira li Inti mimli biha.
Agħtina l-grazzja, Mulej, li bħalek 
nidħlu fil-qalba tas-soċjetà,
li bħalek naqsmu l-ħajja ma’ kulħadd, 
li bħalek nisimgħu l-inkwiet tagħhom, 
li bħalek ngħinuhom fil-ħtiġijiet tagħhom; 
u li dan nagħmluh b’għażla personali 
li tfawwarna bil-ferħ.

Il-marka tiegħu
In-nies 

naħrabhom?

U meta 
nagħmilha 
magħhom 

x’noffrilhom?


