Il-Ħadd, 5 ta’ Mejju 2019
Ġesù qal lil Xmun Pietru:
“Xmun bin Ġwanni, tħobbni int
aktar minn dawn?” Wieġbu:
“Iva, Mulej, int taf li nħobbok.”
Qallu: “Irgħa l-ħrief tiegħi.”
Staqsieh għat-tieni darba:
“Xmun bin Ġwanni, tħobbni int?”
Wieġbu: “Iva, Mulej,
int taf li nħobbok.”
Qallu: “Irgħa n-nagħaġ tiegħi.”
Għat-tielet darba staqsieh:
“Xmun bin Ġwanni, tħobbni?”
Pietru ħass għafsa ta’ qalb
għax staqsieh għat-tielet darba,
‘Tħobbni?’ u qallu: “Mulej, int taf
kollox, inti taf li nħobbok.” Qallu
Ġesù: “Irgħa n-nagħaġ tiegħi.”
Mill-Evanġelju skont San Ġwann,
kapitlu 21, versi 15-17
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“‘Tħobbni int? ...
Irgħa n-ngħaġ tiegħi’.
Kliem Ġesù lil Pietru
jfakkarna f’ħaġa essenzjali:
kull ministeru pastorali
jitwieled mill-imħabba.
Kull ħajja kkonsagrata hija sinjal
tal-imħabba rikonċiljatriċi
ta’ Kristu.
Fil-varjetà tas-sejħat tagħna,
kull wieħed u waħda minna
hu msejjaħ u hi msejħa, b’xi mod,
biex ikun l-imħabba
fil-qalb tal-Knisja.”
PAPA FRANĠISKU,
Omelija, Katidral ta’ Manila,
Vjaġġ Appostoliku fil-Filippini,16 Jannar 2015

Fl-ewwel post
Lil Kristu
nħallih jisfidani
jekk inħobbux
jew le?
X’post għandha
l-imħabba
f’kulma
nagħmel?

Mulej, jekk hemm xi ħaġa li tridni nispikka fiha
bħala dixxiplu tiegħek,
din hija l-imħabba lejk,
u l-imħabba
kif tgħallimhieli Inti b’ħajtek u bi kliemek.
Jekk hemm xi ħaġa
li jien ma nistax ma nagħtihiex l-ewwel post
bħala appostlu tiegħek,
din hija l-imħabba lejk,
u l-imħabba
kif tgħallimhieli Inti b’ħajtek u bi kliemek.
Agħmel, Mulej,
li jiena nixrob dejjem minn imħabbtek għalija;
agħmel li jiena nintagħġen dejjem minnha.
Imbagħad dak li joħroġ minni
ma jkunx ħlief l-imħabba tiegħek.

It-Tnejn, 6 ta’ Mejju 2019
Waslu xi dgħajjes oħra minn
Tiberija qrib fejn kienu kielu l-ħobż
wara li l-Mulej kien radd il-ħajr.
Iżda n-nies, meta raw li fuqhom
la kien hemm Ġesù u lanqas
id-dixxipli, telgħu fuq id-dgħajjes
u marru lejn Kafarnahum ifittxu lil
Ġesù. U meta sabuh in-naħa l-oħra
tal-baħar staqsewh: “Rabbi, meta
ġejt hawn?” Ġesù weġibhom:
“Tassew tassew ngħidilkom, intom
qegħdin tfittxuni mhux għax
rajtu sinjali, imma għax kiltu
mill-ħobż u xbajtu. Tħabtu mhux
għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel
li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem,
dak li Bin il-bniedem jagħtikom.”
Mill-Evanġelju skont San Ġwann,
kapitlu 6, versi 23-27a
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“Għal Ġesù mhux biżżejjed
li n-nies tmur tfittxu; irid li n-nies
issir tafu, irid li t-tfittxija tiegħu u
l-laqgħa miegħu imorru ‘l hemm
mis-sodisfazzjon immedjat
tal-ħtiġijiet materjali. Ġesù ġie biex
iġibilna xi ħaġa aktar, biex jiftħilna
l-eżistenza tagħna lejn xefaq aktar
wiesa meta mqabbel mat-tħassib
dwar l-ikel tal-ħajja ta’ kuljum,
l-ilbies, il-karriera ... B’hekk jagħti
mbuttatura lin-nies biex jagħmlu
pass ‘il quddiem u jistaqsu lilhom
infushom dwar it-tifsira tal-miraklu
tat-tkattir tal-ħobż, u mhux biss
biex japprofittaw ruħhom minnu.”
PAPA FRANĠISKU, Angelus, 5 Awwissu 2018

Ikel li ma jiskadix
Lil Kristu
għalxiex
nagħmilha
miegħu?
X’nistenna
mingħandu?

Inti ma taħmilx, Mulej,
tarani nfittxek għall-iskopijiet dojoq ta’ moħħi;
Inti ma taħmilx tarani niġri warajk
biex forsi niddobba xi ħaġa tajba mingħandek;
Inti ma taħmilx tarani nagħmilha miegħek
biex forsi dak li s-soltu rrid nitħabat għalih,
Inti tfaqqa’ subgħajk u tagħtihuli!
Ikkoreġili l-viżjoni tiegħi, Mulej:
Inti m’intix Messija
li timhieli żaqqi b’ħobż materjali!
Wessagħli l-viżjoni tiegħi, Mulej:
Inti lil qalbi trid timla,
u bik trid timlieha!
Xennaqni għall-ikel li jiswieli fit-tul u għal dejjem;
tħallinix nitgħażżen
fit-tfittxija tiegħi għalih.

It-Tlieta, 7 ta’ Mejju 2019
In-nies staqsew lil Ġesù: “X’sinjal
se tagħmel biex aħna narawh
u nemmnuk? X’sejjer tagħmel?
“Missirijietna kielu l-manna
fid-deżert, bħalma hemm miktub:
“Tahom jieklu ħobż mis-sema.”
Weġibhom Ġesù: “Tassew tassew
ngħidilkom, mhux Mosè takom
il-ħobż mis-sema, iżda Missieri
jagħtikom il-ħobż tassew
mis-sema; għaliex il-ħobż ta’ Alla
huwa dak li jinżel mis-sema u
jagħti l-ħajja lid-dinja.” Qalulu
huma: “Sinjur, agħtina dejjem minn
dan il-ħobż.” Weġibhom Ġesù:
“Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi
għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ.”
Mill-Evanġelju skont San Ġwann,
kapitlu 6, versi 30-35
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“In-nies ma kienux fehmu
li l-ħobż li Ġesù kien tahom,
maqsum bejn tant nies,
għal ħafna nies, kien l-istqarrija
tal-imħabba ta’ Ġesù nnifsu.
Taw aktar valur lil dak il-ħobż
milli lil Dak li tahulhom. Quddiem
dan l-għama spiritwali, Ġesù juri
l-ħtieġa li wieħed imur ‘l hinn
mir-rigal u jiskopri, isir jaf lil min
tahulu. Alla nnifsu hu r-rigal,
u fl-istess waqt Hu dak li jagħtih.
U għalhekk minn dak il-ħobż,
minn dak il-ġest, in-nies
tista’ ssib lil Dak li tah, li hu Alla.”
PAPA FRANĠISKU,
Angelus, 2 Awwissu 2015

Ir-Rigal
Jien
lil Kristu rrid
jew lil dak
li jista’ jagħtini?
Il-ġesti
ta’ mħabba
li nirċievi,
inħallihom
iwassluni
għand Alla?

Inti, Mulej, tistedinni nfittxek
għalik innifsek,
għal Dak li Inti,
għal dak li tixtieq tkun għalija
u għall-veru ġid tiegħi.
Inti ma tridnix nibqa’ mwaħħal
fit-turijiet diversi ta’ mħabbtek
lejja u lejn il-bnedmin:
b’ġesti bħal dawn min-naħa tiegħek
Inti tistedinni nasal għandek,
Inti li Int il-veru Rigal;
Inti li Int ir-rigal ta’ Alla l-Missier;
Inti li Int ir-rigal il-ħaj;
Inti li Int ir-rigal li ma jnissilx ħlief ħajja;
Inti li Int ir-rigal
li allura tgħajjixni tabilħaqq!

L-Erbgħa, 8 ta’ Mejju 2019
Ġesù qal lin-nies:
“Dawk kollha li jagħtini Missieri
jiġu għandi, u min jiġi għandi
ma nkeċċihx ’il barra;
għax jiena nżilt mis-sema
mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi,
imma r-rieda ta’ min bagħatni.
Issa r-rieda ta’ min bagħatni
hija din: li jiena ma nitlef xejn
minn dak kollu li tani,
iżda li nqajmu mill-imwiet
fl-aħħar jum.
Din hi tabilħaqq ir-rieda ta’ Missieri:
li kull min jara lill-Iben u jemmen fih,
ikollu l-ħajja ta’ dejjem
u jiena nqajmu mill-imwiet
fl-aħħar jum.”
Mill-Evanġelju skont San Ġwann,
kapitlu 6, versi 37-40
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“Il-Mulej Rxoxt hu t-tama li qatt
ma tonqos, li ma tqarraqx bina.
It-tama li tiġi mill-Mulej
ma tqarraqx bina! Kemm drabi
f’ħajjitna tgħib it-tama,
kemm ikollna xewqat li nġorru
f’qalbna u li jibqgħu ma jseħħux!
It-tama tagħna l-insara
hi b’saħħitha, żgura,
konkreta f’din id-dinja,
fejn Alla jsejħilna biex
nagħmlu l-mixja tagħna,
u fl-istess ħin hi miftuħa
għall-eternità, għax isserraħ
fuq Alla, li hu dejjem fidil.”
PAPA FRANĠISKU,
Udjenza Ġenerali, 10 April 2013

Bieb miftuħ beraħ
Jien bniedem
pjuttost
magħluq
għall-bieb
miftuħ
ta’ Alla?
U dan
il-bieb miftuħ
infittex b’xi mod
li nagħlqu wkoll
għal ħaddieħor?

X’bieb miftuħ beraħ
għandek għalina, Mulej!
Kif nistgħu ma ngħaddux minnu?
X’bieb miftuħ beraħ
għandek għalina
li għandna l-ġuħ għall-verità!
Kif nistgħu ma ngħaddux minnu?
X’bieb miftuħ beraħ
għandek għalina
li għandna l-ġuħ għall-ġustizzja!
Kif nistgħu ma ngħaddux minnu?
X’bieb miftuħ beraħ
għandek għalina
li għandna l-ġuħ għall-imħabba!
Kif nistgħu ma ngħaddux minnu?
Kif nistgħu?

Il-Ħamis, 9 ta’ Mejju 2019
Ġesù qal lin-nies:
“Tassew tassew ngħidilkom,
min jemmen
għandu l-ħajja ta’ dejjem.
Jiena hu l-ħobż tal-ħajja.
Missirijietkom kielu l-manna
fid-deżert, u mietu;
dan hu l-ħobż nieżel mis-sema,
biex min jiekol minnu ma jmutx.
Jiena hu l-ħobż il-ħaj,
li niżel mis-sema.
Jekk xi ħadd jiekol
minn dan il-ħobż
jgħix għal dejjem.
U l-ħobż li jiena nagħti
huwa ġismi
għall-ħajja tad-dinja.”
Mill-Evanġelju skont San Ġwann,
kapitlu 6, versi 47-51
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“Ġesù jinsisti li hu ma ġiex
fid-dinja biex jagħtina xi ħaġa,
imma biex jagħtina lilu nnifsu,
ħajtu, bħala ikel għal dawk li
jemmnu fiH. Din l-għaqda tagħna
mal-Mulej timpenjana bħala
dixxipli tiegħu, biex insiru nixbhuh,
billi nagħmlu minn ħajjitna,
bl-imġiba tagħna, ħobż maqsum
għall-oħrajn, l-istess kif l-Imgħallem
tagħna qasam il-ħobż li hu
tassew il-ġisem tiegħu.
Għalina hu l-mod kif inġibu
ruħna b’ġenerożità mal-proxxmu
li juri dan l-atteġġjament
tal-qsim ta’ ħajjitna għall-oħrajn.”
PAPA FRANĠISKU, Angelus, 22 Ġunju 2014

Ħobż maqsum
Naċċetta
li Kristu
jsalva d-dinja
biss
billi jkun
ħobż maqsum?
Is-sejħa tiegħi
li bħala nisrani
nkun
ħobż maqsum,
naċċettaha?

L-istil tiegħek, Mulej, hu li tkun ħobż maqsum,
ħobż maqsum għal dinja ġdida:
tinħatt Inti biex jinbena ħaddieħor;
tintilef Inti biex jinstab ħaddieħor;
titkisser Inti biex jissewwa ħaddieħor.
L-istil ta’ min jimxi warajk ma jistax ma jkunx
li, bħalek, ikun ħobż maqsum,
ħobż maqsum għal dinja aħjar:
ħsiebu jkun kif isir għotja sabiħa għall-oħrajn
f’dinja fejn kulħadd huwa mħajjar
li jaħseb biss għal rasu;
ħsiebu jkun kif iqassam il-ħajja
f’dinja li donnha tippreferi tħaddan
il-kultura tal-mewt.
Mhux li kien, Mulej, li kull min hu dixxiplu tiegħek
isir bħalek, ħobż maqsum!

Il-Ġimgħa, 10 ta’ Mejju 2019
Il-Lhud tlewmu bejniethom, u
bdew jgħidu: “Kif jista’ dan jagħtina
ġismu biex nikluh?” Ġesù mela
qalilhom: “Tassew tassew
ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem
ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux
demmu, ma jkollkomx il-ħajja
fikom. Min jiekol ġismi u jixrob
demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem,
u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar
jum. Għax ġismi huwa tassew ikel,
u demmi hu tassew xorb. Min
jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’
fija u jiena fih. Bħalma bagħatni
l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix
b’Missieri, hekk ukoll min jiekol
lili, hu wkoll jgħix bija.”
Mill-Evanġelju skont San Ġwann,
kapitlu 6, versi 52-57

160

“Quddiem l-istedina ta’ Ġesù biex
nitrejqu b’Ġismu u b’Demmu,
nistgħu inħossu l-bżonn li
niddiskutu u nirreżistu ... Dan jiġri
meta aħna nsibuha bi tqila biex
il-ħajja tagħna nimmudellawha
fuq dik ta’ Ġesù, naġixxu skont
il-kriterji tiegħu, u mhux skont
il-kriterji tad-dinja. Mitmugħin
b’dan l-ikel aħna nkunu nistgħu
nidħlu f’armonija ma’ Kristu,
mas-sentimenti u mal-imġieba
tiegħu ... Meta nitqarbnu nkunu
qed nirċievu lil Kristu ħaj,
li jittrasformana minn ġewwa
u jħejjina għas-sema.”
PAPA FRANĠISKU, Angelus, 19 Awwissu 2018

F’armonija
B’liema
attitudni
nersaq
lejn
l-Ewkaristija?
Inħalliha
taħdem fija?

L-ikel li titmagħna Int, Mulej,
huwa ikel li jgħaddilna lilek:
jgħaddilna l-umanità konkreta tiegħek;
jgħaddilna d-divinità tiegħek.
Huwa ikel li jwaħħadna miegħek,
ma’ dak li Int,
ma’ ħajtek,
mal-mentalità tiegħek.
Huwa ikel li li jibdilna minn ġewwa;
li jibdilna fik;
li jdewwaqna s-sema minn issa.
Grazzi, Mulej, ta’ dan l-ikel.
Agħmel li ħadd minna
ma joqgħod lura minnu;
u dan, mhux għax jistħoqqilna,
imma għax mingħajru ma ngħixux!

Is-Sibt, 11 ta’ Mejju 2019
Ħafna dixxipli ta’ Ġesù, meta
semgħuh jitkellem fuq il-ħobż
tal-ħajja qalu: “Iebes dan il-kliem!
Min jiflaħ jisimgħu?” Ġesù ntebaħ
waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu
qegħdin igergru fuq hekk, u
qalilhom: “Dan il-kliem qiegħed
ifixkilkom?” ... Minn dakinhar
bosta mid-dixxipli tiegħu telquh
u ma baqgħux imorru warajh.
Imbagħad Ġesù qal lit-Tnax:
“Tridux titilqu intom ukoll?”
Wieġbu Xmun Pietru:
“Mulej, għand min immorru?
Inti għandek il-kliem tal-ħajja
ta’ dejjem, u aħna emminna
u għarafna li inti l-Qaddis ta’ Alla.”
Mill-Evanġelju skont San Ġwann,
kapitlu 6, versi 60-61. 66-69
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“Id-dixxipli ma jridux jisimgħu
kliem Ġesù għax hu kliem li
jdaħħal il-mentalità tagħhom fi
kriżi. Kliem Ġesù dejjem idaħħalna
fi kriżi quddiem l-ispirtu tad-dinja.
Imma Hu joffri l-muftieħ biex aħna
negħlbu d-diffikultajiet: ifakkar li
Hu niżel mis-sema u hemm jerġa’
jmur; kliemu jinftiehem biss
bis-saħħa ta’ Dak li ‘jagħti l-ħajja’,
l-Ispirtu s-Santu; kliemu jinftiehem
biss minn min jemmen. Quddiem
min jitilqu, Ġesù ma jrattabx
kliemu, anzi jġiegħel lil min jifdal
jagħmel għażla preċiża: jew
miegħu jew mifrud minnu.”
PAPA FRANĠISKU, Angelus, 23 Awwissu 2015

Għażla preċiża
Naħrab
milli nħalli
lil Kristu
jdaħħal
il-mentalità
tiegħi
fi kriżi?
Irridu jien
li jraħħas
il-prezz
tad-dixxipulat?

Kliemek, Mulej,
mhuwiex kliem ħafif:
huwa kliem
li jitfa’ lil min jisimgħu u jilqgħu
f’direzzjoni għal kollox differenti
minn dik li jkun imdorri biha;
f’direzzjoni għal kollox differenti
minn dik li jħajru għaliha l-ispirtu tad-dinja;
f’direzzjoni
li allura titlob minnu mpenn kbir.
Ħa jkun l-Ispirtu tiegħek
li jakkumpanja lil kull min jimxi warajk.
Ħa jkun l-Ispirtu tiegħek
li jfiehmu kliemek.
Ħa jkun l-Ispirtu tiegħek
li jgħinu jgħix kliemek.

