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Il-Ħadd, 9 ta’ Diċembru 2018
Fis-sena ħmistax tal-ħakma 
ta’ Tiberju Ċesari ... fiż-żmien 
meta l-uffiċċju ta’ qassis il-kbir 
kien f’idejn Anna u Kajfa, 
il-kelma tal-Mulej ġiet fuq Ġwanni 
bin Żakkarija, fid-deżert. 
U ġie fl-inħawi kollha 
ta’ madwar il-Ġordan, 
ixandar magħmudija ta’ ndiema 
għall-maħfra tad-dnubiet, 
kif hemm imniżżel 
fil-ktieb tal-profeziji ta’ Isaija: 
‘Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: 
Ħejju t-triq tal-Mulej, 
iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu ... 
U l-bnedmin kollha 
jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla.’
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 3, versi 1a.2-4.6

“Leħen il-Battista għadu jgħajjat 
fid-deżertijiet tal-umanità tal-lum, 

li huma l-imħuħ magħluqa 
u l-qlub iebsa. 

Jipprovokana nistaqsu jekk fil-fatt 
aħniex mexjin fit-triq it-tajba, 

aħniex ngħixu skont il-Vanġelu. 
Għadu jwissina bi kliem Isaija: 

‘Ħejju t-triq tal-Mulej.’ 
Hija stedina qawwija 

biex niftħu qalbna 
u nilqgħu s-salvazzjoni 

li Alla l-ħin kollu joffrilna 
kważi b’ras iebsa, għax iridna 

lkoll ħielsa mill-jasar tad-dnub.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 6 Diċembru 2015
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Jekk hemm kilba li inti għandek, Mulej, 
din hija l-kilba biex issalvani; 
u mhux lili biss, imma lill-bnedmin kollha.
Ma taħmilx tarana nindifnu 
fid-deżertijiet tagħna,
ma taħmilx tarana nissakkru 
fl-għeluq tal-moħħ u fl-ebusija tal-qalb.
U għalhekk, b’diversi modi, 
tfittex li tiġbdilna l-attenzjoni 
biex naraw dak li hu mgħawweġ f’ħajjitna 
u bil-grazzja tiegħek nagħmluh dritt; 
biex naraw dak li hu mħarbat f’ħajjitna 
u bil-grazzja tiegħek inwittuh. 
Ibqa’ għajjat, Mulej. 
Ibqa’ ibagħtilna 
lil min jgħajjat f’ismek.

Kilba
InħalliH 

lil Alla
jgħajjatli

fid-deżert 
tiegħi? 

X’inhu 
l-imgħawweġ 

u l-imħarbat 
f’ħajti? 



It-Tnejn, 10 ta’ Diċembru 2018
Lill-mifluġ 
niżżluh bil-mitraħ b’kollox 
minn bejn ix-xorok 
f’nofs in-nies quddiem Ġesù. 
Meta ra l-fidi tagħhom qallu: 
‘Ħabib, dnubietek maħfura ... ’ 
Imma Ġesù għaraf il-ħsibijiet 
tal-kittieba u tal-Fariżej u qalilhom: 
“X’inhu l-eħfef, tgħid 
‘Dnubietek maħfura’ jew tgħid 
‘Qum u imxi’? Mela biex tkunu tafu
li Bin il-bniedem għandu s-setgħa 
jaħfer id-dnubiet fuq l-art 
- qal lill-mifluġ: 
‘Qum, qiegħed ngħidlek, 
aqbad friexek u mur lejn darek.’”
U dak minnufih qam quddiemhom.
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 5, versi 19b-20.22-25a

“Dak li Ġesù għamel mal-mifluġ 
ma kienx biss 

ċaqlieqa mill-ikrah għas-sabiħ, 
mill-ħażin għat-tajjeb: 

Ġesù ġab bidla fih.  
Dak li għamel 

ma kienx sempliċement irtokk. 
Biddlu minn ġewwa, 

ħolqu mill-ġdid ... 
Ċar il-messaġġ tal-Vanġelu: 

qabel ma fejjaq lill-mifluġ, 
Ġesù ħafirlu dnubietu. 

Ġesù jagħżel li joħolqu mill-ġdid, 
u minn midneb 

jagħmlu xi ħadd bla dnub.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 5 Diċembru 2016
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Int ma tagħmel xejn bin-nofs, Mulej! 
Inti qatt ma tagħżel l-eħfef triq 
fejn tidħol l-imħabba tiegħek lejna!
U għalhekk, 
meta tiġi biex tgħaddilna l-qawwa tiegħek 
Inti ma tgħaddihilniex bin-naqriet, 
bħallikieku trid tħalli xi ħaġa minnha 
għal darb’oħra.
Hija qawwa li Inti tagħtina b’mod sħiħ 
għax lilna trid tagħmilna bnedmin sħaħ. 
Dak li Inti tagħmel minn kollox biex tagħtina
- sforz imħabbtek -
huwa fejqan sħiħ, 
fejqan li għandu x’jaqsam 
mat-totalità tal-persuna tagħna. 
Għax b’hekk biss ikollna l-ferħ tassew.

Mill-ġdid
X’post 

għandhom 
l-oħrajn 

f’li jressquni 
lejn Alla? 

Jien dispost 
għall-fejqan 

li joffri 
l-Mulej?



It-Tlieta, 11 ta’ Diċembru 2018
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Intom x’jidhrilkom? 
Jekk wieħed raġel 
ikollu mitt nagħġa 
u tintiliflu waħda minnhom, 
ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra 
fuq l-għoljiet 
u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu? 
U jekk jirnexxilu jsibha, 
tassew ngħidilkom 
jifraħ iktar biha 
milli bid-disgħa u disgħin l-oħra 
li ma jkunux intilfu. 
Hekk ukoll, anqas Missierkom 
li hu fis-smewwiet 
ma jrid li jintilef 
wieħed minn dawn iż-żgħar.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 18, versi 12-14

“Il-parabbola ddur madwar 
tliet personaġġi: 

il-ragħaj, in-nagħġa l-mitlufa 
u l-bqija tal-merħla. 

Iżda dak li jieħu azzjoni 
huwa biss ir-ragħaj ...

Il-Mulej ma jistax jirrassenja ruħu 
lanqas għall-fatt li mqar 

persuna waħda tista’ tintilef. 
Alla jaġixxi billi jmur ifittex l-ulied 

mitlufa ... xewqa li Hu għandu 
u li ħadd ma jista’ jmewwitha: 

lanqas disgħa u disgħin nagħġa 
ma jistgħu jwaqqfu lir-ragħaj 

u jżommuh magħluq fil-maqjel.”

PAPA FRANĠISKU, 
Udjenza Ġenerali, 4 Mejju 2016
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Waħda biss li tintilef 
hija biżżejjed 
biex ma tħallikx bi kwietek, 
Mulej!
Waħda biss 
li taraha tħalli warajha mħabbtek
hija biżżejjed biex tistrumblak!
Waħda biss 
li tfittex avventura lil hemm minnek
hija biżżejjed biex tqanqlek tfittixha.
Waħda biss 
hija biżżejjed biex wara li tkun sibtha, 
għax sibtha 
ssir għalik ġrajja li tnissel fik ferħ mhux tas-soltu. 
Inti hekk taf tħobb, Mulej, 
qisha teżisti din il-waħda biss! 

Waħda biss
X’inhi 

l-attitudni 
tiegħi 

lejn min jidher 
li tbiegħed 
minn Alla?

Jiġri 
xi ħaġa

fil-qalb tiegħi 
għalih? 



L-Erbgħa, 12 ta’ Diċembru 2018
Ġesù qal: 
“Ejjew għandi, 
intom ilkoll 
li tinsabu mħabbtin 
u mtaqqlin, 
u jiena nserraħkom. 
Ħudu fuqkom 
il-madmad tiegħi 
u tgħallmu minni, 
għaliex jiena 
ta’ qalb ħelwa 
u umli, 
u intom issibu l-mistrieħ 
għal ruħkom. 
Għax il-madmad tiegħi ħelu 
u t-toqol tiegħi 
ħafif.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 11, versi 28-30

“Il-Mulej ma jirriservax kliemu 
għal xi ħadd minn ħbiebu, le, 

jindirizzah lejn dawk kollha 
li l-ħajja tgħejjihom 

u tagħtihom fuq wiċċhom. 
U min jista’ jħossu eskluż 

mill-istedina li huwa jagħmel? 
Jaf kemm il-ħajja tista’ tkun tqila. 

Jaf li hemm ħafna ħwejjeg 
li lill-qalb jgħejjuha: delużjonijiet, 

feriti, toqol, tortijiet, inċertezzi ...
Quddiem dan kollu, 

l-ewwel kelma hija stedina: 
‘Ejjew għandi’, jgħidilna, stedina 

biex niċċaqalqu u nweġbuh.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 9 Lulju 2017
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Il-problemi u d-diffikultajiet tal-ħajja, Mulej,
xi drabi nħalluhom jipparalizzawna: 
insibuna kważi komdi neqirdu kemm nifilħu
kemm hi kattiva l-ħajja 
u kemm tiżra’ fina l-aptit li nħabbtu rasna mal-ħajt! 
Inti dan kollu tafu, Mulej, 
tant li toffrilna l-għajnuna tiegħek; 
tistedinna nħabbtulek fuq il-bieb tiegħek, 
ikun x’ikun dak li jtaqqalna u jħabbatna.
U Inti hemm tkun tistenniena, 
mhux biex tneħħilna l-problemi 
- anzi dawn Inti trid li terfagħhom magħna - 
imma biex tneħħilna l-ansjetà tal-qalb,   
u għalhekk tagħmilna b’saħħitna biżżejjed 
biex niffaċċjawhom. 
X’ma niġux għandek, Mulej!

Mistrieħ
Il-mistrieħ 

li taf tagħti Int
infittxu biss 

wara 
li nkun ħabbatt 

elf bieb ieħor? 

U minnek 
x’nistenna?



Il-Ħamis, 13 ta’ Diċembru 2018
Ġesù qal lill-folla: 
“Tassew, ngħidilkom, 
li fost ulied in-nisa 
ħadd ma qam akbar 
minn Ġwanni l-Battista. 
U b’danakollu 
l-iżgħar wieħed 
fis-Saltna tas-Smewwiet 
hu akbar minnu.
Minn żmien Ġwanni l-Battista 
sal-lum 
is-Saltna tas-Smewwiet 
il-bnedmin qegħdin jitħabtu 
bis-sħiħ għaliha, 
u dawk li jitħabtu bis-sħiħ 
jaħtfuha ...
Min għandu widnejn, ħa jisma’!”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu11, versi 11-12.15

“Li tidentifika lilek innifsek 
ma’ Kristu u max-xewqat tiegħu

titlob minnek it-tħabrik 
biex tibni, flimkien miegħu, 

is-Saltna ta’ mħabba, 
ta’ ġustizzja 

u ta’ paċi għal kulħadd. 
Kristu nnifsu 

jrid jgħix dan miegħek, 
bl-isforzi u ċ-ċaħdiet kollha  

meħtieġa, 
u anki fil-ferħ u fil-frott 

li jista’ joffrilek.”

PAPA FRANĠISKU, 
Eżortazzjoni Appostolika, 

Gaudete et Exsultate, 19 Marzu 2018, nru 25, 
Edizzjoni Reliġjon u Ħajja, 2018
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Mhux lakemm ngħid ‘Iva’ għal saltnatek, Mulej,
għax din tfisser li fl-istess nifs 
ikolli ngħid ħafna ‘le’, 
u biex tgħid ħafna ‘le’ trid tħabrek:
‘le’ għal saltna kif nifhimha jien,
biex inkun nista’ ngħid ‘iva’ 
għal saltna kif tifhimha Int;
‘le’ għal saltna li tistrieħ fuq il-ħila tal-bniedem, 
biex ngħid ‘iva’ għal saltna 
li l-fus tagħha huwa Int;
‘le’ għal saltna li tagħmel ħafna ħoss,
biex ngħid ‘iva’ għal saltna 
li timxi ‘l quddiem fil-kwiet;
‘le’ għal saltna li nissieħeb fiha kif jidhirli jien 
biex ngħid ‘iva’ għal saltna 
li nsir parti minnha biss bil-kriterji li tagħtini Int.

Tħabrik
Is-Saltna 

tas-smewwiet 
tinteressani?

U 
din is-Saltna

lili 
kif timpenjani? 



Il-Ġimgħa, 14 ta’ Diċembru 2018
Ġesù qal lill-folla: 
“Ma’ min se nxebbhu dan in-nisel? 
Inxebbhu lil qabda tfal 
bilqiegħda fil-pjazez 
jgħajtu lil sħabhom u jgħidu: 
‘Daqqejnielkom il-flawt, 
u ma żfintux, għannejnielkom 
in-niket, u ma bkejtux!’
Għax tassew, ġie Ġwanni, la jiekol 
u lanqas jixrob, u qegħdin jgħidu: 
‘Għandu fih xitan.’ 
Ġie Bin il-bniedem, jiekol u jixrob, 
u qegħdin jgħidu: 
‘Araw, xi bniedem wikkiel 
u sakranazz, ħabib tal-pubblikani 
u l-midinbin.’ Imma l-għerf ta’ Alla 
tawh raġun l-opri tiegħu stess.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 11, versi 16-19

“Ġesù jgħid:
’Hieni min ma jitfixkilx

minħabba fija.’
Imma hu javżana 

dwar periklu partikulari: 
jekk it-tfixkil biex wieħed jemmen 

ikun fuq kollox ġej 
mill-azzjonijiet tiegħu ta’ ħniena, 

dan ifisser li dak li jkun 
għandu xbieha falza tal-Messija. 

Mill-banda l-oħra, 
henjin dawk li quddiem il-ġesti 

u l-kliem ta’ Ġesù 
jagħtu glorja lill-Missier 

li hu fis-smewwiet.”

PAPA FRANĠISKU, 
 Udjenza Ġenerali, 7 Settembru 2016
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Xi drabi nħossni nitfixkel, Mulej, 
quddiem il-mod ta’ kif Inti tagħmilha man-nies:
lil min toffri l-ħbiberija tiegħek, 
u kif toffrihielhom.
Aħfirli, Mulej, 
imma narak tgħaddiha lixxa wisq lil dak li jkun;
narak tħenn wisq! 
Inkun kważi rridek tkun xi ħadd 
li tagħti dahrek lil min jiżbalja.
Imbagħad nintebaħ li dan mhux Int! 
Inkun kważi rridek tkun xi ħadd 
li turi snienek ma’ min jidneb.
Imbagħad ninduna li dan mhux Int!
Inkun kważi rridek tkun xi ħadd li timxi bil-frosta.
Imbagħad nagħraf li dan mhux Int! 
U mnalla!

Tfixkil
Xi xbieha 

għandi 
tal-Messija? 

Hemm xi ħaġa 
li ma tantx 

tinżilli 
fil-mod ta’ kif 

Kristu jgħix 
is-sejħa 

ta’ Messija?



.....

Is-Sibt, 15 ta’ Diċembru 2018
Id-dixxipli staqsew lil Ġesù: 
“Kif jgħidu l-kittieba 
li l-ewwel għandu jiġi Elija?”
Hu weġibhom:
“Elija jiġi, iva,
u jerġa’ jqiegħed kollox f’postu. 
Imma ngħidilkom: 
Elija ġa ġie, 
u huma baqgħu ma għarfuhx, 
imma ġiebu ruħhom miegħu 
kif għoġobhom. 
Hekk ukoll 
Bin il-bniedem 
għandu jsofri minnhom.’’ 
Imbagħad id-dixxipli fehmu 
li kien qiegħed jgħidilhom 
għal Ġwanni l-Battista.
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 17, versi 10-13

“Meta l-profeta 
jasal għall-verità 

u jmiss il-qalb, 
din jew tinfetaħ 

jew issir iktar iebsa 
u tinfexx fir-rabja 

u l-persekuzzjoni ...
Biex iwasslu l-verità, 

il-profeti dejjem kellhom 
dawn il-problemi 
ta’ persekuzzjoni, 

għax il-verità 
hija xi ħaġa li tiskomodak.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 17 April 2018
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Jista’ jkun, Mulej, 
li min jgħinni niġi wiċċ imb wiċċ 
ma’ dak li jkun qed jiġri f’ħajti 
u jgħinni nikkonfrontah mal-Kelma tiegħek, 
lil dan ma narahx sabiħ, 
għax ikun qed joħroġ għad-dawl ħwejjeġ fija 
li nippreferi nżommhom moħbija. 
Kemm kemm ma nkunx irrid ngħid 
li qed jieħu żball, li qed jara ħażin, 
li l-affarijiet mhumiex kif qed jinterpretahom hu.
Imma jien inkun qed nidħak bija nnifsi, 
u dan Inti ma tridux.
U għad li fija tibqa’ dejjem il-possibiltà 
li ‘noqtol’ lill-profeta u nneħħih minn ħajti,
għax tħobbni tassew 
tibqa’ tibgħatli lil ‘Elija’, lill-’Battista’, lilek stess.

Profeti
Infittixha 

l-verità?

Xi stima 
għandi 
ta’ min 

jista’ jwassalni 
għaliha?


