
 l

Il-Ħadd, 10 ta’ Marzu 2019
Ġesù, 
mimli bl-Ispirtu s-Santu, 
raġa’ lura 
mill-Ġordan 
u l-Ispirtu 
ħadu fid-deżert. 
Hemm 
għal erbgħin jum 
Ġesù 
kien imġarrab 
mix-Xitan. 
Matul dawk il-jiem 
ma kiel xejn; 
u mbagħad, 
meta għaddew 
dawk il-jiem, 
ħadu l-ġuħ. 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 4, versi 1-2

“It-tentatur jipprova jbiegħed 
lil Ġesù mill-proġett tal-Misser, 
jiġifieri mit-triq tas-sagrifiċċju, 
tal-imħabba, li joffri lilu nnifsu 

bi tpattija ... jippreżentalu tamiet 
messjaniċi foloz: il-ġid ekonomiku, 

li jidher mill-possibiltà li jibdel 
il-ġebel f’ħobż; l-istil spettakolari, 

bl-idea li jintefa’ għal isfel minn 
fuq l-ogħla quċċata tat-Tempju 

biex jiġu jsalvawh l-Anġli u, 
fl-aħħar, l-iqsar triq lejn il-poter 
jekk jagħmel att ta’ adorazzjoni 
lil Satana ... Ġesù jirrifjutahom,

u jtenni r-rieda soda li jimxi 
fit-triq li stabbilixxa l-Missier.”

PAPA FRANĠISKU, Angelus, 9 Marzu 2014
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Mulej, il-proġett ta’ Alla Missierek hu 
li Inti, id-dinja ssalvaha 
billi tkun għotja sħiħa għaliha, 
billi tagħmel minn kollox 
- sforz imħabbtek lejha - 
biex treġġagħha lura għandu 
kif ħarġet minn idejH. 
Biex twettaq dan il-proġett, 
Inti wkoll kien meħtieġ 
li teħodha bil-qawwa kollha 
kontra dak li, b’ħafna qerq, 
ħajrek tagħżel toroq oħra.
Ħa tkun, Mulej, il-fedeltà tiegħek lejn il-Missier 
li ddawwalni fit-tfittxija tiegħi għal dak li hu veru.
Ħa tkun ir-rebħa definittiva tiegħek fuq it-tentatur
li ssostnini fil-ġlieda kontra s-suġġerimenti tiegħu.

Li tirrifjuta l-falz
Lit-tentatur 

ġieli nemmnu 
jien? 

Kemm 
infittex  

dak li hu veru?
 



It-Tnejn, 11 ta’ Marzu 2019
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Is-Sultan jgħid 
lil dawk ta’ fuq il-lemin tiegħu:
‘Ejjew, imberkin minn Missieri, 
ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna 
li tħejjiet għalikom 
sa mill-ħolqien tad-dinja. 
Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, 
kont bil-għatx u sqejtuni, 
kont barrani u lqajtuni, 
kont għeri u libbistuni, 
kont marid u ġejtu tarawni, 
kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni ...’
‘Tassew, ngħidilkom, 
kulma għamiltu ma’ wieħed 
mill-iżgħar fost dawn ħuti, 
għamiltuh miegħi.’”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 25, versi 34-36. 45

“Ejjew nagħmlu wisa’ għall-fantasija
 tal-imħabba ... biex ma jiġrilniex 
li, quddiem il-faqar li tipproduċi 

l-kultura tal-ġid, il-ħarsa tal-Insara 
tiċċajpar u ma tibqax kapaċi 

timmira għall-essenzjal. Li timmira 
għall-essenzjal ifisser li timmira 
lejn Ġesù: inħarsu lejH preżenti 

fl-imġewwaħ, fil-ħabsi, fil-marid, 
fl-għeri, f’dak li hu bla xogħol. 

Naraw lil Ġesù f’min hu waħdu, 
imnikket, f’dak li jiżbalja u 

għandu bżonn ta’ xi parir, f’dak li 
għandu bżonn min jimxi miegħu 

u jakkumpanjah. Dawn huma 
l-opri li Ġesù qed jitlob minna!”

PAPA FRANĠISKU, Udjenza Ġenerali, 30 Ġunju 2016
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Int mhux slaleb u domni tridna nbusu, Mulej,                                                      
imma l-pjagi 
li għadhom inixxu sal-lum                                                                             
fil-ħajja ta’ tant persuni feruti.
Inbusuhom
billi niċċappsu bid-demm li joħroġ minnhom. 
Inbusuhom 
billi nkebbuhom fi preżenza li tfejjaq. 
Inbusuhom 
billi nħallu l-fantasija tagħna tixgħel 
fil-mod ta’ kif indewwuhom.
Inbusuhom 
għax dawn il-pjagi Inti tagħmilhom tiegħek.
Inbusuhom 
għax dawn huma l-pjagi 
li, jekk inħalluhom, ilaqqgħuna miegħek.

Il-fantasija tal-imħabba
Għajnejja 

miftuħin 
biżżejjed 

biex ninduna 
b’min 

qed jokrob? 

Konvint 
li l-ġudizzju 
tiegħi nnifsi

qed nagħmlu 
kuljum 

bil-mod 
kif inwieġeb 

għall-krib 
tan-nies?

 



It-Tlieta, 12 ta’ Marzu 2019
Ġesù qal 
lid-dixxipli tiegħu: 
“Intom u titolbu 
toqogħdux tlabalbu 
bħall-pagani; 
dawn 
mingħalihom 
li, iktar ma jgħidu, 
iktar 
jinstemgħu. 
Tkunux bħalhom, 
għax 
Missierkom 
jaf 
x’teħtieġu, 
qabel ma titolbuh 
intom.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 6, versi 7-8

“It-talb lill-qalb tagħna jibdel, u
 jurina aktar ċar min hu Alla tagħna.

  Għalhekk jeħtieġ li nitkellmu 
mal-Mulej, mhux bi kliem fieragħ 
- bħall-pagani - kif iwissina Ġesù. 

Nitkellmu miegħU bir-realtà: 
‘Ara, Mulej, għandi dil-problema 

fil-familja, ma’ ibni, ma’ dak, 
mal-ieħor. X’nista’ nagħmel? Int, 

Mulej, ma tistax tħallini hekk!’ Dan 
hu t-talb ... L-Iskrittura tgħidilna 
li Mosè kien jitkellem mal-Mulej 

bħal ħabib ma’ ħabib. 
Hekk għandu jkun it-talb: liberu, 
insistenti, li targumenta ma’ Alla,

 u forsi ċċanfru xi ftit ukoll.”

PAPA FRANĠISKU, Meditazzjoni, 3 April 2014
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Irrid nitkellem miegħek, Mulej, 
kif ħabib jitkellem ma’ ħabib.
Inti, min-naħa tiegħek, hekk tagħmel:
tbattal fil-qalb tiegħi 
kulma hemm fil-qalb tiegħek.
U għalhekk, min-naħa tiegħi,                                                                     
m’hemmx lok ta’ pożi quddiemek, 
m’hemmx lok ta’ reċti miegħek,
m’hemmx lok ta’ tlablib fieragħ.                                                                                      
Hemm biss lok ta’ libertà kbira
li biha jiena nista’ nkun il-veru jien. 
Hemm biss lok ta’ fiduċja kbira                                                                                  
li biha jiena nsibha ħafifa 
li nbattal fil-qalb tiegħek                                                                                                                        
kulma jkun hemm fil-qalb tiegħi.
Hekk ikunu l-ħbieb tassew!

Ħabib ma’  ħabib
Lil Alla, 

meta 
u kif inkellmu 

jien? 

Fit-talb tiegħi, 
lil Alla 

nagħtih ċans 
jgħid tiegħu?



L-Erbgħa, 13 ta’ Marzu 2019
Ġesù qal: 
“Nisel ħażin huwa dan in-nisel!
Irid sinjal! 
Imma ebda sinjal 
ma jingħatalu 
ħlief is-sinjal ta’ Ġona. 
Għax bħalma Ġona sar sinjal 
għan-nies ta’ Ninwè, 
hekk isir Bin il-bniedem 
għal dan in-nisel ... 
F’jum il-ħaqq, 
in-nies ta’ Ninwè għad iqumu 
ma’ dan in-nisel u jikkundannawh, 
għax huma nidmu 
wara l-predikazzjoni ta’ Ġona; 
u araw li hawnhekk 
hawn min hu aqwa minn Ġona!”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 11, versi 29-30. 32

“Is-sinjal li Ġesù jwiegħed huwa 
l-maħfra tiegħu permezz 

tal-mewt u l-qawmien tiegħu; 
hija l-ħniena tiegħu, dik li diġà 

kien talab Alla minn żmien qabel: 
ħniena rrid u mhux sagrifiċċju. 

Mela l-veru sinjal ta’ Ġona 
huwa dak li jagħtina l-fiduċja 

li aħna nkunu salvati mid-demm
 ta’ Kristu. Jeżistu tant insara 

li jaħsbu li jkunu salvati b’dak biss  
li jagħmlu, bl-opri tagħhom. 
L-opri huma meħtieġa, imma 

huma konsegwenza, tweġiba għal 
dik l-imħabba ħanina li ssalvana.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 14 Ottubru 2013 
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Għaliex nippretendi sinjali barra minnek, Mulej,
bl-iskuża li bihom 
jien inkun nista’ naċċettak iżjed f’ħajti?
Kemm għandi memorja qasira 
li ttellifni milli niftakar           
li Inti s-Sinjal,                                                                       
li Inti l-Inkarnazzjoni tal-imħabba 
mimlija ħniena ta’ Alla!
Tiħux għalija 
meta niġi quddiemek 
b’ħafna talbiet fiergħa
li ma jagħmlux ħlief jaljenawni 
minn dak li Int, 
minn dak demmek li jsalva,                                                                                                              
minn dak li Inti trid tkun għalija dejjem: 
Feddej. 

Demm li jsalva
Għalija,

Kristu 
huwa tabilħaqq 

Dak li jifdini? 

Dak 
li nista’ 

nagħmel jien 
x’sehem għandu 

fil-fidwa 
li Hu jiksibli?



Il-Ħamis, 14 ta’ Marzu 2019
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Itolbu, u jingħatalkom; 
fittxu, u ssibu; 
ħabbtu, u jiftħulkom. 
Għax kull min jitlob, jaqla’, 
min ifittex isib, 
u min iħabbat jiftħulu. 
Min hu dak il-bniedem fostkom 
li, jekk ibnu jitolbu biċċa ħobż, 
sejjer jagħtih ġebla? 
Jew jekk jitolbu ħuta, 
sejjer jagħtih serp? Mela jekk intom, 
nies ħżiena bħalkom, 
tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ 
tajba, kemm aktar Missierkom 
li hu fis-smewwiet jagħti 
ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu!”
Mill-Evanġelju skont San Mattew
kapitlu 7, versi 7-11

“Alla l-Missier qatt ma jagħtik rigal 
- xi ħaġa li inti titolbu - hekk, 

mingħajr ma jkebbibulek sewwa, 
mingħajr dik ix-xi ħaġa iżjed 

li lil dak ir-rigal tagħmlu isbaħ. 
U dak li l-Missier jagħtina iżjed 

huwa l-Ispirtu, 
il-veru rigal tal-Missier li fit-talb 

ma nazzardawx nittamaw. 
Bit-talb, il-bniedem iħabbat 

fuq il-bieb ta’ Alla biex jitolbu xi 
grazzja. U Hu, ta’ Missier li hu, 

jagħtih mhux biss dak li jkun talbu, 
imma iżjed minn hekk: 

jagħtih ir-rigal tal-Ispirtu s-Santu.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 9 Ottubru 2014
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Kemm inkun qed nara sa mnieħri, Mulej, 
meta nistenna li Inti tkun xi ħadd 
li sempliċement tbaxxi rasek                                                                            
għat-tentufiet li jiena jfettilli nitolbok,
minkejja li dawn 
f’għajnejja jkunu importanti!
Kemm Inti Alla 
li minn qalbek tagħtini ħafna iktar                                                                                      
milli jiena nista’ noħlom 
li nistenna minn għandek:
għax Inti Alla li tfittex dejjem                                                                                      
li tkebbibni fl-istess Spirtu Tiegħek,
dak l-Ispirtu li biH nibda nixtieq biss 
dak li tixtieq Inti għalija!                                               
Inti Alla li jinteressak tabilħaqq 
il-ġid sħiħ u veru tiegħi.

Mkebbeb sewwa
X’fiduċja 

għandi 
f’Alla? 

Konvint jien 
mill-ġenerożità 

ta’ Alla? 



Il-Ġimgħa, 15 ta’ Marzu 2019
Ġesù qal 
lid-dixxipli tiegħu: 
“Ngħidilkom li, 
jekk il-ħajja tajba tagħkom 
ma tkunx ħafna aħjar 
minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, 
ma tidħlux 
fis-Saltna tas-Smewwiet.
Smajtu xi ntqal 
lin-nies ta’ dari: 
‘La toqtolx.’ 
Mela jekk xi ħadd joqtol 
ikun ħaqqu l-kundanna. 
Imma jien ngħidilkom 
li l-kundanna tistħoqq ukoll 
lil min jinkorla 
għal ħuh.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 5, versi 20-22a

“Ġesù jrid jgħin lil min qed 
jisimgħu jara l-liġi ta’ Mosè f’dawl 

ġdid. Dak li kien intqal fil-Patt 
il-Qadim kollu kien minnu, imma 

ma kienx kollox: Ġesù ġie biex 
iġib għall-milja u jxandar b’mod 
definittiv il-liġi t’Alla. Hu juri ċar 

l-għanijiet oriġinali u jgħid l-aħħar 
kelma dwar l-aspetti awtentiċi, 

u jagħmel dan bil-predikazzjoni 
u, aktar minn hekk, bl-offerta 

tiegħu nnifsu fuq is-salib. B’hekk 
Ġesù juri kif wieħed jagħmel 

ir-rieda ta’ Alla bis-sħiħ, 
b’ħajja tajba li tkun ‘ħafna aħjar 
minn dik tal-kittieba u l-Fariżej.’”

PAPA FRANĠISKU, Angelus, 12 Frar 2017
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Inti, Mulej, 
issejħilna biex il-Liġi ta’ Alla 
ngħixuha fis-sbuħija kollha tagħha.
U għalhekk tgħidilna 
biex ma nkunux nies li noqogħdu nkejlu; 
tgħidilna biex inħallu lilna nfusna miftuħa 
għal modi ġodda u kreattivi 
ta’ kif ngħixu r-rabta tagħna miegħek 
u mal-oħrajn.
Eħlisna 
milli din ir-rabta ngħixuha bil-formaliżmu;
eħlisna
milli din ir-rabta ngħixuha b’mod li ma tgħinx 
biex tagħmel fis-seħħ 
is-sustanza tal-kmandamenti. 
Eħlisna milli din ir-rabta ngħixuha bil-biċċiet!

Mhux bil-biċċiet!
Fir-relazzjonijiet 

tiegħi 
mal-oħrajn

jien għadni nuża 
r-riga 

tat-Testment 
il-Qadim?

Lil Kristu
 nħalliH

jeħodni lil hemm
minn dir-riga?



Is-Sibt, 16 ta’ Marzu 2019
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Smajtu x’intqal: ‘Ħobb lil għajrek, 
u obgħod lill-għadu tiegħek.’ 
Imma jiena ngħidilkom: 
Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, 
u itolbu għal dawk 
li jippersegwitawkom, 
biex tkunu wlied Missierkom 
li hu fis-smewwiet; 
għax hu jtalla’ x-xemx tiegħu 
sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, 
u jniżżel ix-xita 
sew fuq min hu tajjeb 
u sew fuq min mhuwiex ... 
Kunu mela perfetti, 
bħalma hu perfett Missierkom 
li hu fis-smewwiet.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 5, versi 43-45. 48

“Dil-kelma ma tridx tinftiehem 
qisha approvazzjoni għad-deni

 li jkun għamel l-għadu, 
imma bħala stedina f’perspettiva
 aktar għolja, perspettiva ta’ qalb

 kbira, li tixbaħ dik tal-Missier 
li hu fis-smewwiet, li ‘jtalla’ x-xemx 

fuq il-ħżiena u fuq it-tajbin,
 u jniżżel ix-xita sew min hu tajjeb

 u sew fuq min mhuwiex.’ 
Infatti, l-għadu wkoll

huwa persuna umana, maħluqa 
xbieha ta’ Alla, minkejja li 

fil-preżent dix-xbieha hi mtappna
 b’imġieba mhux denja.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 19 Frar 2017
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Mulej, Alla Missierek 
qalb kbira u perfetta għandu:
qalb li ma tillimita qatt 
l-imħabba li għandha tbaqbaq għal kull bniedem;
qalb li m’hemm xejn fil-ħajja ta’ xi ħadd minna 
li mqar jista’ jissuġġerilha biss tħobbu ftit inqas.
Din tiegħU hija mħabba 
li tagħmel il-mirakli fuq il-qalb tal-’għadu’.
U għalhekk Inti tistedinna nkunu bħalU:
tistedinna naħdmu - kif tgħallimna Inti -
fuq il-qalb ta’ dak li aħna nqisuh għadu tagħna,
ħalli l-qalb kbira tagħna 
hi wkoll tkun tista’ tagħmel il-mirakli.
Dan mhuwiex xi atteġġjament ħafif, Mulej,
u għalhekk nitolbuk tkun magħna: 
bik naslu!

Qalb kbira
Kif inħares jien 
lejn min jidhirli 

li għamilli 
xi ħsara?

Nemmen jien 
fil-potenzjal 

li għandha 
qalb kbira?


