
Il-Ħadd, 2 ta’ Diċembru 2018
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Ikun hemm sinjali 
fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. 
Il-ġnus fuq l-art 
b’qalbhom ittaqtaq, 
ma jafux x’jaqbdu jagħmlu ...
in-nies ruħhom ħierġa bil-biża’ ...
għax il-qawwiet tas-smewwiet 
jitqallbu. 
Imbagħad jaraw 
lil Bin il-bniedem ġej fi sħaba, 
b’qawwa u glorja kbira. 
Meta jibda jseħħ dan kollu, 
qawwu qalbkom 
u erfgħu raskom, 
għax il-fidwa tagħkom 
hi fil-qrib.” 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 21, versi 25-28

“Alla huwa iżjed qawwi 
u iżjed b’saħħtu minn kollox.

Din il-konvinzjoni 
lill-bniedem ta’ fidi 

tagħtih serenità, kuraġġ                              
u l-qawwa li jippersevera fit-tajjeb 

quddiem l-agħar affarijiet 
li jiġu kontrieh ... 

L-insara jeħtieġ li jwieġbu 
għas-sejħa, b’rashom ‘il fuq, 

lesti li jirreżistu f’din il-taqbida 
li fiha Alla se jkollu l-aħħar kelma. 

U dil-kelma se tkun 
kelma ta’ mħabba u ta’ paċi!”

PAPA FRANĠISKU, 
Omelija, Katidral ta’ Bangui, 

Vjaġġ fl-Afrika, 29 Novembru 2015
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Meta l-istorja tiegħi bħala bniedem 
niftaħha, Mulej, għas-salvazzjoni tiegħek, 
Inti tagħmilhieli storja sabiħa,
għax tgħaddashieli fl-istorja ta’ Feddej. 
Issir storja fejn il-feriti u d-delużjonijiet tiegħi 
ma jkollhomx l-aħħar kelma; 
storja fejn l-għama u l-jasar tiegħi 
ma jkollhomx l-aħħar kelma; 
storja fejn it-tbatija, id-disprament, 
u saħansitra l-mewt, 
ma jkollhomx l-aħħar kelma. 
L-aħħar kelma hija tiegħek, Mulej: 
kelma ta’ mħabba u ta’ paċi. 
U allura għandi ħafna 
għalxiex inżomm rasi ‘l fuq,
għandi ħafna għalxiex nittama.

L-Aħħar Kelma
X’post 

għandha
t-tama 
f’ħajti? 

Nemmen jien 
fil-qawwa  

ta’ Alla
li jagħmel 

kollox 
ġdid?



It-Tnejn, 3 ta’ Diċembru 2018
Ġesù daħal Kafarnahum, 
u resaq fuqu wieħed ċenturjun 
jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: 
“Sinjur, id-dar għandi l-qaddej 
mixħut, mifluġ u batut wisq.” 
Qallu Ġesù: “Niġi jien infejqu.” 
“Sinjur”, qallu ċ-ċenturjun, 
“ma jistħoqqlix 
li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. 
Iżda int għid kelma biss, 
u l-qaddej tiegħi jfiq.”
Ġesù baqa’ mistagħġeb 
meta sama’ dan, 
u qal lil dawk li kienu miexja 
warajh: “Tassew, ngħidilkom, 
f’ħadd minn Iżrael 
ma sibt fidi bħal din.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 8, versi 5-8.10

“Il-Mulej baqa’ mistagħġeb 
biċ-ċenturjun, bil-fidi li kellu. 

Kien għamel mixja 
biex jiltaqa’ mal-Mulej; 

imma kien għamilha bil-fidi. 
Minħabba f’hekk 

mhux biss iltaqa’ mal-Mulej, 
imma ħass il-ferħ 

li hu kien ġie milqugħ minnu ...
Mhux aħna s-sidien 

ta’ laqgħa bħal din ... 
Huwa Hu li jiltaqa’ miegħi, 

jgħidli dak li jrid jgħidli, 
li mhux dejjem ikun 

dak li jien irrid li jgħidli!”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 2 Diċembru 2013
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Meta niltaqa’ miegħek, Mulej, 
inġib ruħi bħallikieku jien il-protagonista 
ta’ laqgħa bħal din; 
naħseb li kollox hu frott 
ta’ kemm nitħabat jien, ta’ kemm nistinka jien.
Spiss insib lili nnifsi nagħmlek xi ħaġa 
li jien irrid nakkwista.
U b’hekk inkun qed ninsa 
li huwa iktar Int li trid tidħol f’ħajti 
milli jien nidħol f’ħajtek; 
huwa iktar Int li għandek xi tgħidli 
milli jien għandi x’ngħidlek.
Aħfirli, Mulej, meta nersaq lejk 
b’ħafna pretensjonijiet.
Libbisni l-umiltà taċ-ċenturjun, 
u agħtini l-fidi li kellu hu.

Sid il-laqgħa
Importanti 

għalija 
li nagħmel 

mixja 
biex niltaqa’

mal-Mulej? 

Meta nersaq 
lejn Alla, 

nersaq lejH 
bl-attitudni 

ta’ xi ħadd 
li ma 

jistħoqqlux?



It-Tlieta, 4 ta’ Diċembru 2018
Ġesù tqanqal bil-ferħ 
mill-Ispirtu s-Santu u qal: 
“Infaħħrek, Missier, 
Sid is-sema u l-art, 
għax int dawn il-ħwejjeġ 
ħbejthom 
lil min għandu l-għerf u d-dehen 
u wrejthom liċ-ċkejknin. 
Iva, Missier, 
għax lilek hekk għoġbok.
Kollox kien mogħti lili 
minn Missieri, 
u ħadd ma jagħraf min hu l-Iben 
ħlief il-Missier, 
anqas min hu l-Missier 
ħlief l-Iben u dak li lilu 
l-Iben irid jgħarrafhulu.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 10, versi 21-22

“Huwa biss fil-misteru ta’ Ġesù 
li wieħed jagħraf 

il-kobor tal-misteru ta’ Alla; 
u l-misteru ta’ Ġesù hu misteru 

ta’ xi ħadd li jiċċekken, isir xejn ... 
li jwassal il-fidwa lill-fqajrin, 

lil dawk li jixxejnu minn tant mard, 
dnubiet u sitwazzjonijiet tqal. 

Barra dan il-qafas ma tistax tifhem 
il-misteru ta’ Ġesù, 

il-ħidma tal-Ispirtu s-Santu 
li tqanqlu bil-ferħ, 

fit-tifħir tal-Missier, 
u li twasslu biex jevanġelizza 

lill-fqajrin u lill-imwarrbin.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 2 Diċembru 2014
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Missier Qaddis,
lil Ibnek Ġesù għamiltu ċkejken 
biex lili ddaħħalni fil-kobor tiegħek; 
għamiltu xejn 
biex lili ddaħħalni fil-ħafna tiegħek; 
battalt fih dak kollu li jiena jien 
biex jimlieni bik.
Tabilħaqq, Missier,
jeħtieġ li nkun ċkejken bħal Ibnek
biex narak,
biex nilqgħek, 
biex nifhmek, 
biex nidħol fid-dinja tiegħek.
Neżżagħni, għalhekk, minn kull kburija, 
u neħħi minni kull għerf u dehen 
li ma jħallunix inkun ċkejken.

Ċkejken
Naċċetta jien 

li Alla 
juri lilu nnifsu 

liċ-ċkejknin 
biss? 

L-għerf 
u d-dehen 

li jiena għandi 
nħallihom 

jitilgħuli 
għal rasi?



L-Erbgħa, 5 ta’ Diċembru 2018
Ġesù mar 
ħdejn il-baħar tal-Galilija; 
tala’ fuq l-għolja 
u qagħad bilqiegħda hemm. 
U bdew resqin lejh 
ġemgħat kbar ta’ nies, 
li kellhom magħhom zopop, 
għomja, persuni b’diżabbiltà, 
imbikkmin, u ħafna oħrajn.
Ġesù sejjaħ lid-dixxipli tiegħu 
u qalilhom: 
“Nitħassarhom lil dawn in-nies, 
għax ġa ilhom tlitt ijiem miegħi 
u ma għandhom xejn x’jieklu. 
Ma rridx inħallihom imorru sajmin, 
li ma jmurx iħosshom ħażin 
fit-triq.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 15, versi 29-30a.32

“Il-kompassjoni tfisser tbati ma’, 
ma tibqax indifferenti għall-uġigħ 

u għat-tbatija ta’ ħaddieħor. 
Dan hu li kien iħoss Ġesù 

meta kien jilmaħ il-ġmiegħi 
li kienu jiġru warajh u jfittxuh ... 

Il-verb grieg li jindika 
din il-kompassjoni ġej mill-kelma 

li tirreferi għall-ġewwieni, 
l-imsaren, jew il-ġuf tal-omm ... 

Ġesù ma jħarisx lejn ir-realtà 
minn barra, bla ma jħalliha 

tolqtu fil-laħam il-ħaj ...
Hu jħossu involut fiha.”

PAPA FRANĠISKU, 
L-Isem ta’ Alla huwa Ħniena, 

Edizzjoni ĊAK, 2016, pp 95-96
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F’qalbek, Mulej, 
mhux ritratti tat-tbatija tal-bniedem għandek 
imma t-tbatija stess li jkollu hu.
F’qalbek 
mhux rapporti tal-uġigħ tal-bniedem iġġorr, 
imma l-uġigħ stess li jġarrab hu.
F’qalbek
mhux statistiċi ta’ min hu nieqes minn ħwejjeġ 
li ma jistax jgħaddi mingħajrhom 
tħaddan, 
imma lilu stess. 
U dak li jgħaddi minnu hu 
tgħaddi minnu Int.
Grazzi, Mulej, 
talli Int iddaħħal lilek innifsek b’mod totali
f’dak li aħna nsibu ruħna fih. 

Fil-laħam il-ħaj
Lil Kristu 

nħallih jidħol 
fl-uġigħ tiegħi? 

X’nistenna 
li jagħmel 

meta 
nħallih jidħol?



Il-Ħamis, 6 ta’ Diċembru 2018
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Mhux kull min jgħidli: 
‘Mulej, Mulej’, 
jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet, 
iżda min jagħmel ir-rieda 
ta’ Missieri li hu fis-smewwiet. 
Għalhekk, 
kull min jisma’ dan kliemi 
u jagħmel li qiegħed ngħid jien, 
isir jixbah lil bniedem għaqli 
li bena daru fuq il-blat. 
Niżlet ix-xita, ġew il-widien, 
qamu l-irwiefen 
u ħabbtu fuq dik id-dar, 
iżda ma ġġarrfitx 
għax kellha s-sisien tagħha 
fuq il-blat.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 7, versi 21.24-25

“Jeżistu nsara fl-apparenza biss: 
persuni li jirtukkaw 

lilhom infushom ta’ nsara, 
u fil-mument tal-prova 
jkollhom biss l-irtokk ... 

nies li jgħidu li ġejjin 
minn familja kattolika ħafna,

li huma membri ta’ xi għaqda; 
li huma benefatturi 

ta’ xi għaqda oħra. 
Imma l-mistoqsija 

li dawn in-nies jeħtieġ li jagħmlu 
lilhom infushom hija din: 

‘Il-ħajja tiegħi hija mibnija 
fuq Ġesù jew fuq l-apparenzi?’”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 4 Diċembru 2014

5



Ma nafx li jien qatt għamilt xi pjan, Mulej, 
biex ħajti nibniha fuq ir-ramel; 
imma nistqarr li hemm drabi 
li fihom narani nserraħ moħħi wisq
li Int il-Mulej tiegħi 
għax jiena mgħammed, 
għax quddiesa l-Ħadd immur, 
għax minix nieqes 
mill-kuntatt mal-Kelma tiegħek.
Imma x’jiswa dan kollu 
jekk imbagħad ma nħallihomx jissarrfu f’ħajti,
jekk ma nħallikx tkun il-Mulej tiegħi tabilħaqq,
jekk ma nħallikx tgħinni nagħraf u nwettaq 
dak li l-Missier irid minni?
Tħallinix, Mulej, inkun nisrani tal-isem;
tħallinix inkun nisrani bi ftit irtokk biss.

Irtokk
Jien 

fl-apparenza 
biss 

nisrani? 

Fuqhiex 
hija mibnija 

ħajti?



Il-Ġimgħa, 7 ta’ Diċembru 2018
Waqt li Ġesù kien għaddej
marru warajh 
żewġ għomja 
jgħajtu u jgħidu: 
“Bin David, ħenn għalina!” 
Meta mbagħad daħal id-dar, 
l-għomja resqu lejh 
u Ġesù qalilhom: 
“Temmnu intom 
li jien nista’ nagħmlu dan?” 
Qalulu: “Iva, Mulej.” 
Imbagħad 
messilhom għajnejhom 
u qal: 
“Mela ħa jsirilkom 
skont il-fidi tagħkom.”
U għajnejhom infetħulhom.
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 9, versi 27-30a

“Li titlob għandu ftit mill-fatt 
li lil Alla tagħtih fastidju 

biex jisimgħek ... 
li titlob ifisser tattira l-għajnejn, 

tattira l-qalb ta’ Alla lejk. 
Dan hu li għamlu ż-żewġ għomja 

li marru qrib tal-Mulej. 
Qalulu: 

‘Jekk inti trid, tista’ tfejjaqna!’
U dil-karba għamluhielu 

żguri li Hu seta’ jagħmel li jseħħ 
dak li huma talbuh.

Hekk jgħallimna nitolbu 
l-Mulej Ġesù.”

PAPA FRANĠISKU, 
 Meditazzjoni, 6 Diċembru 2013
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Fastidju: il-kelma ġġib hekk, Mulej;
għax meta nħabbat fuq il-bieb tiegħek 
darba, darbtejn, tlieta, u iżjed drabi,
biex nitolbok xi ħaġa, 
naf li l-krib tiegħi ma jdejjqek xejn, 
naf li inti ma tiffastidjax ruħek.
Anzi, inti stess għedtilna 
biex nagħmlu hekk, 
mhux għax Inti Alla li tiċċaqlaq biss 
meta donnu niffittawk, 
u allura tagħmel xi ħaġa 
biex tagħlqilna ħalqna.
Inti Alla li tħalli lilek innifsek tintlaqat 
mid-determinazzjoni tagħna.
Inti Alla li tħalli lilek innifsek tintrebaħ 
mill-fiduċja li għandna fik.

Fastidju
Kif nersaq jien 

lejn Alla? 

Xi jmexxini 
fit-talb:

l-entużjażmu 
jew il-qtigħ 

ta’ qalb?



Is-Sibt, 8 ta’ Diċembru 2018
Fis-sitt xahar 
Alla bagħat l-anġlu Gabrijel 
f’belt tal-Galilija, jisimha Nazaret, 
għand xebba mgħarrsa ma’ raġel 
jismu Ġużeppi, 
mid-dar ta’ David. 
Dix-xebba kien jisimha Marija. 
L-anġlu 
daħal għandha u qalilha: 
“Sliem għalik, 
mimlija bil-grazzja, 
il-Mulej miegħek ... 
Inti se tnissel fil-ġuf 
u jkollok iben 
u ssemmih Ġesù. 
Hu jkun kbir, 
u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 1, versi 26-28.30-32a

“Din il-festa liturġika 
tikxef il-mod ta’ kif Alla ilu jaħdem 

sa mill-bidu tal-istorja tagħna. 
Wara d-dnub ta’ Adam u Eva, 

Alla ma riedx jitlaq waħdu 
lill-bniedem f’ħalq il-ħażen. 

Għalhekk hu ħaseb u ried 
lil Marija, 

qaddisa u bla tebgħa fl-imħabba, 
biex issir Omm 

il-Feddej tal-bniedem. 
Quddiem il-gravità tal-ħażen, 

Alla jwieġeb bil-milja tal-maħfra.”

PAPA FRANĠISKU, 
Bolla tal-Indizzjoni, Ġublew tal-Ħniena,

Misericordiae Vultus, 
11 April 2015, nru 3
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Kemm Int kreattiv, Mulej, fil-mod ta’ kif twieġeb!
Quddiem ir-realtà tad-dnub, 
mhux talli ma tirrabbjax u taqbiżlek iċ-ċinga, 
talli Inti twieġeb bil-maħfra. 
Quddiem il-ħażen,
mhux talli ma ssakkarx il-bieb ta’ mħabbtek 
darba għal dejjem, 
talli tiftħu beraħ.
Quddiem l-inkonsistenzi tagħna l-bnedmin, 
mhux talli ma tbiddilx il-ħolma tiegħek għalina, 
talli tirvella iżjed biex tagħmilha sseħħ.
Din it-tweġiba tiegħek, Mulej,
San Pawl ifissirha b’mod meraviljuż 
meta fl-Ittra tiegħu lir-Rumani  
jgħid li “fejn kotor id-dnub, 
kotrot fuq li kotrot il-grazzja.” (5, 20b)

Tweġiba li ma tobsorx
Kemm inħallih 

lil Alla 
jissorprendini

fil-mod 
ta’ kif 

iħares lejja?

Qalbi miftuħa 
biżżejjed 

għaliH 
biex, 

bħal Marija, 
miegħi wkoll

jagħmel 
ħwejjeġ kbar?


