l
Il-Ħadd, 27 ta’ Jannar 2019
Fis-sinagoga ta’ Nazaret,
lil Ġesù tawh f’idejh
il-ktieb ta’ Iżaija l-profeta,
fetħu u sab
fejn kien hemm miktub dan li ġej:
“L-Ispirtu tal-Mulej fuqi,
għax hu kkonsagrani.
Bagħatni nħabbar il-ħelsien
lill-imjassrin,
inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin,
u d-dawl mill-ġdid lill-għomja,
irrodd il-ħelsien lill-maħqurin
u nxandar sena tal-grazzja
tal-Mulej.” Għajnejn kulħadd
fis-sinagoga kienu msammra fuqu.
U beda jgħidilhom: “Din il-kitba
seħħet illum, intom u tisimgħu.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 4, versi 17-19. 20b-21
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“Nimmaġinaw li aħna wkoll
dħalna fis-sinagoga ta’ Nazaret ...
Dak li jiġri hemm ġew hu ġrajja
importanti, li jiddeskrivi l-missjoni
ta’ Ġesù. Hu jqum biex jaqra
l-Iskrittura Mqaddsa. Jiftaħ l-iskroll
tal-Profeta Iżaija u jaqra silta
minnu ... u fost l-istagħġib ġenerali,
jgħid: ‘Din il-kitba seħħet illum,
intom u tisimgħu.’ Kif jgħid
Hu stess, il-missjoni tiegħu hi
l-evanġelizzazzjoni tal-foqra.
Din ukoll hi l-missjoni tal-Knisja
u ta’ kull min hu mgħammed fiha.
Li tkun nisrani u missjunarju
hi l-istess ħaġa.”
PAPA FRANĠISKU, Angelus, 24 Jannar 2016

Fis-seħħ
Il-missjoni
ta’ Kristu
naraha
l-missjoni tiegħi
wkoll?
Il-Bxara t-tajba
lill-fqajrin
kif
qed nagħmilha
sseħħ illum?

Mulej, l-Ispirtu s-Santu lilek jikkonsagrak
biex kull min jiltaqa’ miegħek
igawdi mid-dilka tiegħek.
L-Ispirtu s-Santu lilek jikkonsagrak
biex kull min jiltaqa’ miegħek
jimtela b’Alla tiegħek.
L-Ispirtu s-Santu lilek jikkonsagrak
biex kull min jiltaqa’ miegħek
jirċievi l-Aħbar it-Tajba.
L-Ispirtu s-Santu lilek jikkonsagrak
biex kull min jiltaqa’ miegħek
tintradlu lura d-dinjità tiegħu.
L-Ispirtu s-Santu lilek jikkonsagrak
biex kull min jiltaqa’ miegħek jiġi trasformat.
Kull min jemmen fik, Mulej,
m’huwiex huwa wkoll ikkonsagrat?

It-Tnejn, 28 ta’ Jannar 2019
Il-kittieba li kienu niżlu minn
Ġerusalemm bdew jgħidu: “Dan
Ġesù għandu fih lil Begħelżebul”,
u wkoll: “Dan bis-saħħa tal-Prinċep
tax-xjaten qiegħed ikeċċihom
ix-xjaten”. Hu sejħilhom lejh
u beda jkellimhom bil-parabboli:
“Kif jista’ x-Xitan ikeċċi x-Xitan?
Jekk saltna tinqasam fiha nfisha,
dik is-saltna ma tistax iżżomm
wieqfa ... Tassew ngħidilkom,
kollox jinħafrilhom lil ulied
il-bniedem ... imma min jieqaf
lill-Ispirtu s-Santu ma jkollu qatt
maħfra; jibqa’ ħati għal dejjem.”
Għax kienu qalu:
“Għandu fih spirtu ħażin.”
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 3, versi 22-24. 28a. 29-30
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“Il-Magħmudija ta’ Ġesù
hi l-bidu
tal-ħajja pubblika tiegħu,
il-bidu tal-missjoni tiegħu
fid-dinja
bħala l-mibgħut tal-Missier
biex juri t-tjubija tiegħu
u mħabbtu lejn il-bnedmin.
Din il-missjoni,
Ġesù jwettaqha
f’għaqda perfetta u bla heda
mal-Missier
u mal-Ispirtu s-Santu.”
PAPA FRANĠISKU,
Angelus, 13 Jannar 2019

Offiża bil-kbir
Meta
ma naqbilx
ma’ xi ħaġa,
niġri
nikkonkludi
li din ġejja
mix-xitan?
Kemm jien
konvint
li l-Ispirtu
ta’ Alla
jaħdem
f’kull żmien?

Lilek, Mulej, li tant Inti mimli bl-Ispirtu Qaddis,
ma jistgħux joffenduk iktar
milli jgħidulek li Inti fik għandek spirtu ħażin!
Lilek, Mulej, li tant tħalli lill-Ispirtu ta’ Alla
jmexxiek f’kull ma Inti tagħmel,
ma jistgħux joffenduk iktar
milli jagħmluk xi ħadd
li mhux talli huwa magħluq għal Alla
talli jaħdem id f’id ma’ min huwa kontrieH!
Lilek, Mulej, li l-enerġija li għandek
tant tafha lilU,
ma jistgħux joffenduk iktar
milli jorbtu s-saħħa tiegħek ta’ Ħellies
ma’ min immexxi l-prinċep tax-xjaten!
Aħfrilna, Mulej,
ta’ meta ma nagħrfux dak li Inti tassew.

It-Tlieta, 29 ta’ Jannar 2019
Ġew omm Ġesù u ħutu,
baqgħu barra
u bagħtu jsejħulu.
Dak il-ħin kien hemm ħafna
nies bilqiegħda madwaru.
Qalulu:
“Ara, ommok u ħutek
qegħdin hemm barra u jriduk.”
U hu weġibhom:
“Min huma ommi u ħuti?”
Imbagħad dawwar ħarstu
fuq dawk
li kien hemm madwaru
bilqiegħda, u qal:
“Dawn, ara, huma ommi u ħuti.
Kull min jagħmel ir-rieda ta’ Alla,
dak huwa ħija, u oħti, u ommi.”
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 3, versi 31-35

“
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“Il-kliem li Marija tgħid
lill-qaddejja fIt-tieġ ta’ Kana,
‘Agħmlu kull ma jgħidilkom hu,’
huma l-aħħar kelmiet tagħha
fil-Vanġeli: huma l-wirt li hi tħalli
lilna lkoll. Anki llum Marija
qed tgħid lilna: ‘Kull ma jgħidilkom
Ġesù, agħmluh.’ Dan hu l-wirt
li ħallietilna: kemm hu sabiħ!
Din hi espressjoni li tfakkar
fil-formula ta’ fidi li kien ilissen
il-poplu ta’ Israel taħt is-Sinaj
bi tweġiba għall-wegħdiet tal-patt:
‘Kull ma qal il-Mulej
aħna nagħmluh.’’’
PAPA FRANĠISKU,
Udjenza Ġenerali, 8 Ġunju 2016

Li tiġi minnek
Kif infissirha
r-rabta
ma’ Ġesù
li jien
qed ngħix
bħalissa?
Dak
li Alla jrid minni,
infittxu
u nwettqu
tabilħaqq?

Li tiġi minnek, Mulej,
tmur lil hemm minn sempliċi rabta tad-demm.
Li tiġi minnek titnissel minn rabta ta’ fidi.
U għalhekk, Mulej,
xi ħadd jiġi minnek
daqskemm bħalek
jiftaħ qalbu għal Alla Missierek.
Xi ħadd jiġi minnek, Mulej,
daqskemm bħalek iħalli lil ħajtu
tissawwar mir-rieda Tiegħu.
Xi ħadd jiġi minnek, Mulej,
daqskemm bħal Marija,
ifittex dak li Alla jrid minnu.
Xi ħadd jiġi minnek, Mulej,
daqskemm bħalha,
iwettaqha.

L-Erbgħa, 30 ta’ Jannar 2019
Ġesù beda jgħallimhom:
“Darba kien hemm bidwi
u ħareġ jiżra’. Ġara li hu u jiżra’,
xi żerrigħat waqgħu fil-mogħdija;
ġew l-għasafar u naqqruhom kollha.
Oħrajn waqgħu f’art kollha blat
fejn ma kienx hemm wisq ħamrija,
u malajr nibtu, għax il-ħamrija
ma kinitx fonda; meta mbagħad
telgħet ix-xemx, inħarqu u nixfu,
billi ma kellhomx għeruq.
Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u
x-xewk kiber u ħanaqhom, u frott
ma għamlux. Oħrajn waqgħu f’art
tajba, u għamlu l-frott; u l-frott
kiber u tkattar, u min għamel
tletin, min sittin, u min mija.”
Mill-Evanġelju skont Mark,
kapitlu 4, versi 3-8
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“Kif Ġesù stess ifisser lid-dixxipli,
dak il-bidwi jirrappreżenta
lill-Missier, li jxerred bil-kotra
ż-żerriegħa tal-Kelma tiegħu.
Imma ż-żerriegħa spiss tħabbat
wiċċha man-nixfa ta’ qalbna u,
anki meta tiġi milqugħa, tirriskja
li tibqa’ ma tagħmilx frott.
Bid-don tal-qawwa, imma, l-Ispirtu
s-Santu jeħles l-art ta’ qalbna,
jeħlisha mill-ħedla, mid-dubji u
l-biżgħat kollha li jistgħu jżommuh
lura, hekk li l-Kelma tal-Mulej tkun
tista’ titqiegħed fil-prattika,
b’mod awtentiku u hieni.”
PAPA FRANĠISKU,
Udjenza Ġenerali, 14 Mejju 2014

Bid-don tal-qawwa
Liema huma
l-ħitan
li jiena ntella’
quddiem
il-Kelma ta’ Alla?
Kif se nħalliha
tagħmel
ħafna frott
fija?

Il-Kelma tiegħek, Mulej, għax hija tiegħek,
hija kelma li għandha l-qawwa
li tinfed sal-ġewwieni tiegħi.
Imma allura, x’inhi din
li l-ħedla tiegħi tfixkilha
milli tagħmel dak li tridha tagħmel f’ħajti?
X’inhi din
li d-dubju jxekkilha
milli taħdem tabilħaqq fija?
X’inhi din
li l-biża’ jtellifha milli tagħmel il-frott fija?
Spirtu Qaddis,
agħtini d-don tal-qawwa
li jirbaħ fuq il-ħedla tiegħi,
li jirbaħ fuq id-dubju tiegħi,
li jirbaħ fuq il-biża’ tiegħi.

Il-Ħamis, 31 ta’ Jannar 2019
Ġesù qal lill-folla: “Jaqaw il-musbieħ
iġibuh biex iqegħduh taħt is-siegħ
jew taħt is-sodda?
Mhux fuq l-imnara jqegħduh?
Għax ma hemm xejn moħbi
jekk mhux biex jingħaraf,
u xejn ma hu mistur
jekk mhux biex jinġieb għad-dawl.
Jekk hawn min għandu widnejn
biex jisma’, ħa jisma’!”
U qalilhom:
“Oqogħdu attenti x’tisimgħu!
Bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel
lilkom, u jingħatalkom iżjed ukoll.
Għax min għandu, jingħatalu;
u min ma għandux, jitteħidlu
saħansitra dak li għandu.”
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 4, versi 21-25
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“Waħda mill-karatteristiċi ewlenin
tan-nisrani hi li mill-Magħmudija
jkun irċieva d-dawl li għandu
jifrex ... dawl li jrid jurih għax hu
‘xhud.’ U jekk in-nisrani jippreferi
li ma jurix id-dawl ta’ Alla u
minflok juri d-dlam li għandu fih,
allura ma jkunx nisrani sħiħ.
Parti minnu tkun okkupata;
id-dlam ikun daħal f’qalbu
għax ikun jibża’ mid-dawl, u jkun
jippreferi l-idoli. Imma n-nisrani
hu ‘xhud,’ xhud ta’ Ġesù Kristu,
dawl ta’ Alla. U għandu jqiegħed
dak id-dawl fuq l-imnara ta’ ħajtu.”
PAPA FRANĠISKU,
Meditazzjoni, 28 Jannar 2016

Fuq l-imnara
Ħajti
x’toffri l-iżjed:
dawl jew dlam?
X’inhu
li jimbuttani
biex it-tajjeb
li hemm f’ħajti
nħallih joħroġ
għad-dawl?

Kemm nixtieq, Mulej,
li jkolli xi nqiegħed dejjem iżjed
fuq l-imnara:
mhux biex nidher jien
imma biex tidher Int;
mhux biex nispikka jien
imma biex kull min jarani
jiftakar fik u fi tjubitek;
mhux biex nagħti stampa sabiħa tiegħi nnifsi,
imma biex joħroġ għad-dawl
dak li hemm ġo fik u allura ġo fija wkoll
bis-saħħa tiegħek;
mhux biex jieqfu fija,
imma biex jaslu għandek;
mhux biex iħaddnu lili,
imma biex jilqgħu lilek.

Il-Ġimgħa, 1 ta’ Frar 2019
Ġesù qal lill-folla: “Is-Saltna ta’ Alla
hi bħal meta raġel ikun xeħet
iż-żerriegħa fl-art. Rieqed
jew imqajjem, billejl jew binhar,
iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma
jaf kif. L-art trodd minnha nfisha
l-ewwel il-barma, imbagħad
is-sbula, imbagħad il-qamħ mimli
fis-sbula. U meta l-frott isir, malajr
il-bidwi jmidd idu għall-minġel,
għax ikun wasal żmien il-ħsad ...
Is-Saltna ta’ Alla
qisha żerriegħa tal-mustarda; din
meta tinżara’ fil-ħamrija, hi l-iċken
fost iż-żrieragħ kollha fuq l-art;
imma wara li tinżara’ tikber u ssir
l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha.”
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 4, versi 26-29. 31-32a
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“Minn dawn iż-żewġ parabboli
nisiltu tagħlima importanti:
is-Saltna t’Alla titlob
il-kollaborazzjoni tagħna, imma
fuq kollox hi inizjattiva tal-Mulej.
Jekk il-ħidma tagħna, fid-dieher
tant żgħira quddiem il-kumplessità
tal-problemi tad-dinja, titwaħħad
ma’ dik tal-Mulej, ma tibżax aktar
mid-diffikultajiet. Ir-rebħa
tal-Mulej hi ċerta: imħabbtu
tnibbet u tkabbar kull żerriegħa
tat-tajjeb li teżisti fid-dinja.
Dan jiftħilna l-fiduċja u t-tama,
minkejja d-drammi, l-inġustizzji,
is-sofferenzi li niltaqgħu magħhom.”
PAPA FRANĠISKU, Angelus, 14 Ġunju 2015

Bik magħna
X’għarfien
għandi
tat-tajjeb
li jeżisti?
Huwa biss
frott
tal-kapaċità
tal-bnedmin?

Inti, Mulej, fina l-bnedmin
ma tiżrax ħlief tajjeb.
Imma biex dan it-tajjeb
lilna jagħmlilna tajjeb
għandna bżonn tiegħek;
biex dan it-tajjeb
mhux biss inżommuh imma jikber ukoll,
għandna bżonn tat-tisqija tiegħek.
Bik magħna, Mulej,
it-tajjeb jirbaħ.
Bik magħna,
it-tajjeb jitkattar.
Bik magħna,
it-tajjeb jinfirex għal fuq l-oħrajn.
Bik magħna,
it-tajjeb ikollu l-aħħar kelma.

Is-Sibt, 2 ta’ Frar 2019
Wara li għalqilhom iż-żmien
għall-purifikazzjoni tagħhom
skont il-Liġi ta’ Mosè,
Marija u Ġużeppi
ħadu lil Ġesù
Ġerusalemm
biex jippreżentawh
lill-Mulej,
kif hemm miktub
fil-Liġi tal-Mulej,
li ‘kull tifel li jitwieled l-ewwel,
jiġi kkonsagrat lill-Mulej,’
u biex joffru b’sagrifiċċju
‘par gamiem
jew żewġ bċieċen,’
kif jingħad ukoll
fil-Liġi tal-Mulej.
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 2, versi 22-24
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“Il-Vanġelu ħames darbiet
jinsisti fuq l-ubbidjenza ta’ Marija
u Ġużeppi għal-Liġi tal-Mulej.
Ġesù ma ġiex biex jagħmel
ir-rieda tiegħu nnifsu,
imma r-rieda tal-Missier;
u dan - qalilna - kien l-’ikel’ tiegħu.
Hekk, min jimxi wara Ġesù,
jimxi fit-triq tal-ubbidjenza,
u hekk ikun jimita
l-’kondixxendenza’ tal-Mulej;
tbaxxa u għamel tiegħu
r-rieda tal-Missier, anki sat-tixjin
u l-umiljazzjoni tiegħu nnifsu.”
PAPA FRANĠISKU,
Omelija, Bażilika tal-Vatikan, 2 Frar 2015

Fit-triq tal-ubbidjenza
X’viżjoni
nħaddan
tal-Liġi
tal-Mulej?
Kif ngħixha jien
l-ubbidjenza
tal-fidi?

Min jisma’ minnek, Mulej,
huwa l-bniedem li jagħti valur lil kelmtek
għax hija tiegħek.
Min jisma’ minnek
huwa l-bniedem li lilek jafdak,
għax Inti ta’ min jafdak.
Min jisma’ minnek,
huwa l-bniedem li jasal li jqiegħed fil-ġenb
lilu nnifsu,
għax jixtieq jagħmillek il-wisgħa dejjem iżjed.
U iktar ma jisma’ minnek,
iktar tagħtih x’jisma’!
U iktar ma jinfetaħ għalik,
iktar titlob minnu!
Is-sabiħa hi li min joqgħod fil-ġenb minħabba fik,
Inti lilu tqiegħdu fin-nofs!

