Il-Ħadd, 17 ta’ Frar 2019
Ġesù rafa’ għajnejh lejn id-dixxipli
u qal: “Henjin intom il-foqra,
għax tagħkom hija s-Saltna ta’ Alla.
Henjin intom li għalissa bil-ġuħ,
għax għad tkunu mxebbgħin.
Henjin intom li għalissa tibku,
għax għad tithennew.
Henjin intom
meta minħabba Bin il-bniedem
in-nies jobogħdukom,
jaqtgħukom minn magħhom,
jgħajrukom u jwarrbu isimkom
bħallikieku kien xi ħaġa ħażina.
Dakinhar li jiġrilkom hekk,
ifirħu u aqbżu bil-ferħ,
għax araw,
ħlaskom kbir ikun fis-sema.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 6, versi 20-23a
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“Minkejja li kliem Ġesù jista’ jidhrilna
poetiku, madankollu jmur ħafna
kontra l-kurrent meta nħarsu lejh
fid-dawl ta ‘ dak li aħna mdorrijin
bih, ta’ dak li jsir fis-soċjetà;
u, imqar jekk dan il-messaġġ
ta’ Ġesù jiġbidna, fir-realtà d-dinja
teħodna lejn stil ieħor ta’ ħajja.
Il-Beatitudnijiet bl-ebda mod
ma huma xi ħaġa ħafifa
jew tal-qoxra; bil-maqlub, nistgħu
ngħixuhom biss jekk l-Ispirtu
s-Santu jaħkimna bil-qawwa kollha
tiegħu u jeħlisna mid-dgħufija
tal-egoiżmu, tat-telqa, tal-kburija.”
PAPA FRANĠISKU, Eżortazzjoni Appostolika,
Gaudete et Exsultate, nru 65, 19 Marzu 2018

Stil ieħor
Wara xiex niġri
biex ikolli
l-hena?
Il-proposta
ta’ Kristu
nilqagħha?

Mulej, nifhem li kliemek fil-Beatitudnijiet
għandu l-qawwa li jġib rivoluzzjoni:
lil min bil-grazzja tiegħek jgħixu
Inti tagħtih il-libertà tal-qalb,
Inti tagħtih ferħ ta’ veru f’din id-dinja stess.
Imma f’din l-istess dinja,
fuq wiċċ l-idejn nara s-suċċess,
ikun x’ikun il-prezz tiegħu;
fuq wiċċ l-idejn nara l-ġid;
fuq wiċċ l-idejn nara l-arroganza tal-poter,
fuq wiċċ l-idejn
nara lil min jimbotta l-jien tiegħu
anki minn fuq dahar l-oħrajn.
Għalhekk, nitolbok, Mulej,
xennaqni għall-ferħ li Inti twiegħed
lil min iħaddan l-istil tal-Beatitudnijiet.

It-Tnejn, 18 ta’ Frar 2019
Ġew il-Fariżej
u bdew iħaqquha
ma’ Ġesù;
u, biex iġarrbuh,
talbuh sinjal mis-sema.
Hu tniehed tnehida
fih innifsu
u qal:
“Għalfejn irid sinjal
dan in-nisel?
Tassew ngħidilkom,
ebda sinjal
ma jingħatalu
dan in-nisel”.
U telaqhom,
raġa’ tala’ fuq id-dgħajsa
u mar ix-xatt l-ieħor.
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 8, versi 11-13
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“Min m’għandux paċenzja
jrid kollox mill-ewwel, malajr.
Min hu nieqes
minn dan l-għerf tal-paċenzja
hu bniedem kapriċċuż
bħat-tfal kapriċċużi.
Dawn in-nies ma jogħġobhom
xejn ... Hekk jiġrilhom il-Fariżej
meta jitolbu mingħand Ġesù
sinjal mis-sema:
iridu spettaklu, miraklu.
Huma jħawdu l-mod kif jaħdem
Alla mal-mod kif jaħdem saħħar.
Alla ma jġibx ruħu ta’ saħħar. Alla
għandu l-mod tiegħu ta’ kif jimxi.”
PAPA FRANĠISKU,
Meditazzjoni, 17 Frar 2014

‘Le’ għall-ispettaklu
Alla tiegħi,
Alla saħħar?
Ma’ Alla
jien bniedem
kapriċċuż?

Inti ma tiġbidniex lejk
bl-ispettakli, Mulej,
imma bl-għotja tiegħek innifsek lilna l-bnedmin.
Inti ma tiġbidniex lejk
billi tagħmel ħwejjeġ
li aħna m’għandniex il-ħila nagħmlu,
imma bl-imħabba ġenwina
li Inti għandek għalina.
Inti ma tiġbidniex lejk
billi tgħid ‘iva’ għall-kapriċċi tagħna,
imma billi tissallab għalina.
Inti ma tiġbidniex lejk
billi tara li tikkuntentina f’kollox,
imma billi tagħtina biss dak li hu ta’ ġid.
U dan,
għax Inti tirrispettana tassew!

It-Tlieta, 19 ta’ Frar 2019
Id-dixxipli nsew jieħdu l-ħobż,
u ma kellhomx ħlief
ħobża waħda magħhom
fid-dgħajsa.
Ġesù wissiehom u qalilhom:
“Iftħu għajnejkom,
oqogħdu attenti
mill-ħmira tal-Fariżej
u mill-ħmira ta’ Erodi!”
Huma bdew jgħidu bejniethom:
“Dan għax m’għandniex ħobż.”
Ġesù induna u qalilhom:
“X’intom tgħidu bejnietkom
li ma għandkomx ħobż?
Għadkom ma ntbaħtux
u ma fhimtux?
X’ebusija ta’ ras għandkom?”
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 8, versi 14-17
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“Ġesù jistedinna nħarsu ruħna
mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri
mill-ipokrisija. L-ipokrisija hi
firda interna: wieħed jgħid ħaġa
u jagħmel oħra. Hi għamla
ta’ skizofrenija spiritwali.
Imbagħad l-ipokrita hu wkoll
bniedem falz: jidher tajjeb,
b’manjieri tajbin, imma jkollu
l-istallett moħbi wara dahru ...
L-ipokrita jemmen li bil-kliem biss
isir kollox. Imbagħad dan ukoll
m’għandux ħila jakkuża lilu nnifsu,
qatt ma jsib tebgħa fih innifsu;
jakkuża biss lill-oħrajn.”
PAPA FRANĠISKU,
Meditazzjoni, 14 Ottubru 2016

Ebusija li tħalli l-ġid
Jien qed ngħix
ħajja doppja?
Nirtira
meta jidhirli
li Alla
huwa iebes
miegħi?

Inti iebes ħafna mal-ipokrita, Mulej,
għax ma taħmilx tara lil xi ħadd minna
jgħix ħajtu bħala gibda la ma taqtax!
Inti iebes ħafna mal-ipokrita,
għax ma taħmilx tara lil xi ħadd minna
jgħix ħajja doppja!
Inti iebes ħafna mal-ipokrita,
għax ma taħmilx tara lil xi ħadd minna
jidħak bih innifsu!
Inti iebes ħafna mal-ipokrita,
għax ma taħmilx tara lil xi ħadd minna
jagħti bis-sieq lis-sinċerità!
Tiddejjaqx tkun iebes miegħi, Mulej,
u tgħidli biex noqgħod attent
meta Inti biss ixxomm
li nkun se nibda nqiegħed lili nnifsi fit-triq tiegħu.

L-Erbgħa, 20 ta’ Frar 2019
Ġesù u d-dixxipli waslu Betsajda,
u ħadulu quddiemu raġel agħma
u talbuh imissu.
Qabad l-agħma minn idu
u ħadu barra mir-raħal,
beżaqlu f’għajnejh,
qiegħed idejh fuqu u staqsieh:
“Qiegħed tara xi ħaġa?”
Dak ħares ’il fuq u qal:
“Qiegħed nara n-nies,
imma qiegħed narahom
donnhom siġar mexjin.”
Imbagħad raġa’ qegħedlu jdejh
fuq għajnejh, u beda jara ċar:
u kien imfejjaq,
hekk li sar jara kollox tajjeb
mill-bogħod ukoll.
Mill-Evanġelju skont Mark,
kapitlu 8, versi 22-25
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“Il-ħajja kollha ta’ Ġesù,
il-mod ta’ kif kien iġib ruħu
mal-foqra,
il-ġesti tiegħu,
il-koerenza tiegħu,
il-ġenerożità tiegħu
sempliċi u ta’ kuljum,
u fl-aħħar nett
l-għotja sħiħa tiegħu,
kollox hu prezzjuż
u għandu kelma x’għid
lill-ħajja personali tagħna.”
PAPA FRANĠISKU,
Eżortazzjoni Appostolika,
Evangelii Gaudium, nru 265,
24 Novembru 2013

Kelma x’jgħid
Il-Kelma ta’ Alla
għal ħaddieħor
napplikaha?
Inqiegħed
lili nnifsi
fil-qagħda
ta’ dawk
li jiġu f’kuntatt
ma’ Kristu?

Meta llum, Mulej,
jien qed naqra l-ġrajja tal-agħma tal-Vanġelu,
qed naqraha għax biha Inti trid tgħidli xi ħaġa.
Qed tgħidli li dak li Inti għamilt mal-agħma,
trid tagħmlu miegħi.
Qed tgħidli li jekk Inti lill-agħma qbadtu minn idu,
hekk trid taqbad lili minn idi.
Qed tgħidli li d-djalogu li Inti ftaħt miegħu,
trid tagħmlu miegħi wkoll.
Qed tgħidli li l-ġesti ta’ fejqan
li Inti għamilt mal-agħma,
trid tagħmilhom miegħi wkoll.
Għalhekk, b’wiċċi minn quddiem
nammetti b’verità
li jiena għandi bżonn tad-dawl tiegħek, Mulej.
U grazzi li Inti qiegħed hemm għalija wkoll.

Il-Ħamis, 21 ta’ Frar 2019
Telaq Ġesù
flimkien mad-dixxipli tiegħu
lejn l-irħula ta’ Ċesarija
ta’ Filippu.
Huma u mexjin,
lid-dixxipli tiegħu
għamlilhom
din il-mistoqsija:
“Min jgħidu n-nies li jien?”
Weġbuh u qalulu:
“Ġwanni l-Battista;
oħrajn, Elija;
u oħrajn,
wieħed mill-profeti.”
Hu staqsiehom:
“Imma intom,
min tgħidu li jien?”
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 8, versi 27-29a
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“Il-Mulej irid li d-dixxipli tiegħu
tal-bieraħ u tal-lum, miegħu
jkollhom relazzjoni personali,
u b’hekk jilqgħuh fiċ-ċentru
ta’ ħajjithom. Għalhekk
hu jixprunahom biex iqegħedu
lilhom infushom bil-verità sħiħa
bħal f’mera u jistaqsi: ‘Imma intom,
min tgħidu li jien?’ Illum, Ġesù
qed jagħmel lilna dil-mistoqsija
diretta u kunfidenzjali:
‘Min jien, jien, għalik?’ Kulħadd
għandu jwieġeb f’qalbu mdawwal
mid-dawl li l-Missier jagħtina
biex aħna nagħrfu lil Ibnu.”
PAPA FRANĠISKU,
Angelus, 16 Settembru 2018

Bħal f’mera
Bħalissa
min hu Kristu
għalija?
X’differenza
qed inħalliH
jagħmel
fil-ħajja tiegħi?

Hemm mistoqsija min-naħa tiegħek, Mulej,
li jekk jien irrid nikber bħala nisrani
ma jaqbillix niskarta:
hija dik li bħal f’mera tisfidani nara fejn jien
fir-rabta tiegħi miegħek.
Għal din il-mistoqsija
Inti minni tistenna tweġiba
li noħroġha mill-qalb tiegħi,
u mhux mill-moħħ tiegħi.
Għal din il-mistoqsija
Inti minni tistenna tweġiba personali,
u mhux tweġiba dottrinali.
Agħmel, Mulej,
li jien, dil-mistoqsija nħallik tagħmilhieli spiss,
għax biha biss tista Inti twassalni
biex nagħmlek iċ-ċentru veru ta’ ħajti.

Il-Ġimgħa, 22 ta’ Frar 2019
Ġesù sejjaħ lejh in-nies
flimkien mad-dixxipli tiegħu
u qalilhom:
“Jekk xi ħadd irid jiġi warajja,
għandu jiċħad lilu nnifsu,
jerfa’ salibu, u jimxi warajja.
Għax min irid isalva ħajtu,
jitlifha;
imma min jitlef ħajtu
għall-imħabba tiegħi
u tal-Evanġelju,
isalvaha.
Għax x’jiswielu l-bniedem
jekk jikseb id-dinja kollha
u mbagħad jitlef ħajtu?
Xi prezz jista’ jagħti l-bniedem
biex isalva ħajtu?”
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 8, versi 34-37
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“Li timxu wara Ġesù ifisser li nerfgħu
salibna biex nakkumpanjawH
fil-mixja tiegħu, mixja skomda li
mhix dik tas-suċċess, tal-glorja li
tgħaddi, imma dik li tieħu lejn
il-libertà vera, dik li teħlisna
mill-egoiżmu u mid-dnub. Ifisser
li nirrifjutaw kategorikament
il-mentalità tad-dinja li tqiegħed
il-jien u l-interessi personali
fiċ-ċentru tal-eżistenza: dan mhux
dak li jrid minna Ġesù! Minflok, Hu
jistedinna nitilfu ħajjitna għaliH,
għall-Evanġelju, biex tintraddilna
lura mġedda, imwettqa u awtentika.”
PAPA FRANĠISKU,
Angelus, 13 Settembru 2015

‘Le’ għall-jien
Kemm jispikka
il-jien
f’kull
ma nagħmel?
Xi frott
nista’ naħsad
meta ngħid ’le’
lili nnifsi?

Jiena naf, Mulej,
li Inti għandek stima kbira tiegħi
u ta’ sħabi l-bnedmin.
U għalhekk, kull ma tgħidli,
tgħiduli biex iġġib ‘il quddiem id-dinjità li tajtni:
tgħidli biex ninża’ minni nnifsi,
ħalli nkun nista’ nsib lili nnifsi
fik u fl-oħrajn;
tgħidli biex ngħid ‘le’ lili nnifsi,
ħalli nkun nista’ nibni lili nnifsi
bik u bl-oħrajn;
tgħidli biex ngħid ‘le’ lill-jien tiegħi,
ħalli nkunu nistgħu nsiru ‘aħna’.
Agħmilha miegħi, Mulej, din il-mixja.
Tħallinix waħdi,
għax inkella malajr jista’ jerġa’ jibdieli!

Is-Sibt, 23 ta’ Frar 2019
Ġesù ħa miegħu
lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni,
tellagħhom weħidhom
fuq muntanja għolja,
u tbiddel quddiemhom.
Ilbiesu sar abjad
u jgħammex
b’dija tal-għaġeb:
ebda ħassiel fid-dinja
ma jista’ jġib il-ħwejjeġ
bojod daqshekk.
U dehrilhom Elija ma’ Mosè,
jitkellmu ma’ Ġesù.
Qabad Pietru
u qal lil Ġesù:
“Mgħallem,
kemm hu sew li aħna hawn!”
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 9, versi 2-5a
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“It-tlugħ tad-dixxipli lejn
il-muntanja jġegħelna nirriflettu
dwar kemm hu importanti li
ninqatgħu minn mal-ħwejjeġ
tad-dinja, biex nagħmlu mixja
‘l fuq u nikkuntemplaw lil Ġesù.
Ifisser li għandna nkunu miftuħin
għas-smigħ attent u ta’ talb ta’
Kristu, l-Iben il-maħbub tal-Missier,
billi nfittxu waqtiet biex nitolbu ...
Meta aħna niddisponu ruħna
b’dal-mod, bil-Bibbja f’idejna,
fis-skiet, nibdew inħossu
din is-sbuħija interjuri, dan il-ferħ
li tnissel il-Kelma t’Alla fina.”
PAPA FRANĠISKU,
Angelus, 6 Awwissu 2017

Mixja‘l fuq
Meta nitlob,
noħloq ambjent
fija u madwari
biex nintrafa’
‘l fuq?
X’użu nagħmel
mill-Bibbja
biex nitlob?

Dak li Inti tagħmel, Mulej,
ma’ Pietru, Ġakbu, u Ġwanni,
mhijiex xi ġrajja
biex dawn ikunu jistgħu jirrilassaw!
Biżżejjed nimmaġina kemm jeqirdu dat-tlieta
Inti u ttellagħhom fuq muntanja għolja!
Imma dan Inti tagħmlu
biex jiskopru xi ħaġ’oħra fik
li huma ma jistgħux jiskopruha
jekk mhux hemm fuq.
Tellagħni lili wkoll ‘il fuq miegħek,
billi, bil-Kelma tiegħek f’idejja,
nikkontempla lil wiċċek ħalli nagħraf sbuħitek.
Naf li din hija mixja għat-telgħa!
Imma bik miegħi
nasal biex nagħmilha.

