
Il-Ħadd, 30 ta’ Ġunju 2019
Meta Ġesù 
qorob għalih iż-żmien 
li fih kellu jittieħed mid-dinja, 
b’rieda sħiħa dar u telaq 
lejn Ġerusalemm. 
U bagħat xi messaġġiera qablu li, 
huma u sejrin, 
daħlu f’raħal tas-Samarija 
biex iħejjulu fejn joqgħod. 
Iżda hemmhekk ma laqgħuhx, 
billi hu kien sejjer Ġerusalemm. 
Meta raw dan, 
id-dixxipli Ġakbu u Ġwanni qalulu: 
“Mulej, tridx ngħidu lin-nar 
jinżel mis-sema u jeqridhom?” 
Iżda hu dar fuqhom 
u ċanfarhom.” 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 9, versi 51-55

“Iż-żewġ dixxipli jħossu 
li xi ħadd li jagħlaq il-bieb lil Ġesù 

jkun qed jagħmel offiża kbira 
li għaliha għandu jiġi kkastigat. 

Imma l-Mulej iċanfarhom: 
ikun qed jgħidilhom li dan 

mhux l-ispirtu li għandu jkollhom. 
Il-Mulej dejjem imur ‘il quddiem, 
iġegħelna nagħrfu kif inhi t-triq 
nisranija. Mhijiex - f’dan il-każ - 

triq ta’ vendetta. L-Ispirtu nisrani 
huwa ħaġ’oħra, jgħid il-Mulej. 

Huwa l-ispirtu li se jurina Hu 
fil-mument l-iktar qawwi ta’ ħajtu, 

fil-passjoni: spirtu ta’ umiltà, 
spirtu ta’ manswetudni.”

PAPA FRANĠISKU, Meditazzjoni, 1 Ottubru 2013
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Allaħares timxi magħna, Mulej, 
kif nixtiquk timxi mal-oħrajn.
Ġieli nitkażaw kif ma timmutax lil min jidgħi bik, 
kif ma twaqqafx lil min jeħodha kontra tiegħek; 
kif ma tnixxifx id min jisraq, 
kif ma teħlisx minn min jagħmel ħsara lil ħaddieħor.
Kemm aħna ħorox fejn jidħlu l-oħrajn!
X’kuntrast miegħek!
Inti ma tagħlaq il-bieb lil ħadd.
Inti tibqa’ temmen f’kull bniedem, 
u għalhekk, ma taħdimx għall-qerda tiegħu
imma għall-konverżjoni tiegħu.
Agħtina, Mulej, qalb bħal tiegħek, 
qalb li tara bħalek.
Agħtina spirtu ta’ umiltà 
u spirtu ta’ manswetudni.

Kuntrast
X’inhi 

r-reazzjoni tiegħi 
quddiem min 

jirrifjuta lil Alla? 

Il-konverżjoni 
tiegħu 

tinteressani?



It-Tnejn, 1 ta’ Lulju 2019
Meta ra ruħu mdawwar 
b’ħafna nies, Ġesù ordna li jaqsmu 
għax-xatt l-ieħor. Imbagħad resaq 
fuqu wieħed mill-kittieba u qallu: 
“Mgħallem, tmur fejn tmur, 
jiena niġi warajk.” 
Imma Ġesù wieġbu: “Il-volpijiet 
għandhom l-għerien tagħhom, 
u l-għasafar tas-sema l-bejtiet; 
iżda Bin il-bniedem 
ma għandux fejn imidd rasu.”
Ieħor, wieħed mid-dixxipli, qallu: 
“Mulej, ħallini l-ewwel 
immur nidfen lil missieri.” 
Ġesù wieġbu: 
“Imxi warajja, u ħalli l-mejtin 
jidfnu l-mejtin tagħhom.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 8, versi 18-22

“Li nimxu, li nakkumpanjaw 
lil Kristu, li nibqgħu miegħU, 

jitlob minna li ‘noħorġu’: 
noħorġu minna nfusna, 

minn mod għajjien u tas-soltu 
kif ngħixu l-fidi, mit-tentazzjoni 

li ningħalqu fl-iskemi tagħna 
li jispiċċaw biex jagħlqu x-xefaq 

tal-azzjoni kreattiva ta’ Alla. 
Alla ħareġ minnu nnifsu 

biex jiġi fostna ... Aħna wkoll, jekk 
irridu nimxu warajh u nibqgħu 

miegħU, ma rridux nikkuntentaw 
ruħna b’li nibqgħu biss fil-maqjel 

tad-disgħa u disgħin nagħġa.”

PAPA FRANĠISKU, 
Udjenza Ġenerali, 27 Marzu 2013
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Li jien, 
bħala dixxiplu tiegħek, Mulej,
inkun nixtieq immur fejn tmur Int, 
din hija xi ħaġa li teħodni ħafna lil hemm 
minn xi entużjażmu tal-mument.
Għax li jiena mmur fejn tmur Int
- u mhux fejn hu komdu għalija li mmur -
ifisser li jien irrid inħalli warajja lili nnifsi
biex inkun miftuħ għalik, 
għall-pjanijiet tiegħek, 
għall-mod ta’ kif Inti tixtieq isseħibni 
f’dawn l-istess pjanijiet tiegħek. 
Oħroġni minni nnifsi, Mulej; 
oħroġni mill-kenn tal-maqjel, 
akkost li, għall-imħabba tiegħek,
ningiref u nisfa ferut.

Li toħroġ
Fil-ħajja 

nisranija 
nagħżel biss 

dak li hu komdu 
għalija? 

X’inkun nitlef 
meta nagħmel 

hekk?



It-Tlieta, 2 ta’ Lulju 2019
Ġesù tala’ fuq dgħajsa, 
u d-dixxipli marru warajh. 
U qamet taqliba kbira fuq il-baħar, 
hekk li l-mewġ beda jgħatti 
d-dgħajsa; iżda hu kien rieqed. 
Id-dixxipli resqu fuqu, 
qajmuh u qalulu: 
“Salvana, Mulej! Se nintilfu!” 
U qalilhom: 
“Dan il-biża’ kollu għalfejn, 
ja nies ta’ fidi ċkejkna?” 
Imbagħad qam, ordna lill-irjieħ 
u lill-baħar, u waqgħet kalma kbira. 
Dawk stagħġbu, u bdew jgħidu: 
“Dan xi bniedem hu, 
biex sa l-irjieħ u l-baħar 
jisimgħu minnu?” 
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 8, versi 23-27

“Il-biża’ hija tentazzjoni tal-ispirtu 
ħażin. Wieħed jibża’ jkompli miexi 
‘l quddiem fit-triq tal-Mulej. Jasal 

fil-punt li fih jippreferi jibqa’ 
wieqaf, ukoll jekk maħkum 

mill-iskjavitù, għaliex ikun qed 
jibża’ jagħmel pass ‘il quddiem; 

jibża’ fejn jista’ jieħdu l-Mulej. 
Il-biża’ mhuwiex kunsillier tajjeb. 

Ġesù dan qalu diversi drabi: 
‘La tibżgħux’. Il-biżà ma jgħinniex ...

Quddiemu hemm bżonn li nħarsu 
lejn il-Mulej, li nikkontemplawH 

biex ikollna dak l-istagħġib hekk 
sabiħ ta’ laqgħa ġdida mal-Mulej.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 2 Lulju 2013
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Kemm ma nirriskjax, Mulej, 
fejn tidħol Int
u fil-mixi tiegħi warajk!
Kemm inħalli l-biża’ taħkimni, 
ukoll meta jkun ċar għalija 
li jeħtieġ nagħmel pass ‘il quddiem!
Kemm nagħżel li nibqa’ fejn inkun, 
minkejja li nkun naf 
li qed nitħabbeb biss mal-medjokrità!
Naf li Inti mis-saba’ tieħu l-id! 
Imma dan
biex issawwarni dejjem iżjed 
skont ix-xbieha tiegħek. 
Tħallinix nirreżistilek, Mulej; 
tħallinix nirreżisti 
għall-ħolma li Inti għandek għalija.

Li timxi ‘l quddiem
Jien drajt 

inkun medjokri 
fejn jidħol Alla? 

It-taqlib f’ħajti 
jagħmilni 
bniedem 

li ma nirriskja 
qatt u xejn? 



, 

L-Erbgħa, 3 ta’ Lulju 2019
Ġesù wasal fil-pajjiż tal-Gadarin, u 
tnejn min-nies, maħkumin mix-xitan, 
ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. 
Kienu qliel wisq; ħadd ma kien jista’ 
jgħaddi bihom minn dik it-triq. U 
nfexxew jgħajtu u jgħidu: “Aħna 
x’għandna x’naqsmu, Bin Alla? Ġejt 
hawn biex taħqarna qabel iż-żmien?” 
Mela ftit ‘il bogħod minnhom kien 
hemm merħla kbira ta’ ħnieżer 
tirgħa. U x-xjaten talbu ħafna lil 
Ġesù u qalulu: “Jekk toħroġna, 
ibgħatna fil-merħla tal-ħnieżer.”  
“Morru,” qalilhom. Imbagħad ħarġu, 
u daħlu fil-ħnieżer, u l-merħla 
nxteħtet mill-għoli tax-xaqliba 
għal ġol-baħar u nqerdet fl-ilma. 
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 8, versi 28-32

“Il-ħajja nisranija hi taqbida 
kontinwa ... Mhijiex biss taqbida 

kontra d-dinja u l-mentalità 
tagħha, li tqarraq bina, tistordina 

u tagħmilna nies ta’ nofs kedda, 
bla ħeġġa u bla ferħ. Lanqas mhi 

biss ġlieda kontra d-dgħufija 
tagħna u l-ġibdiet tagħna. 

Hi wkoll taqbida kontinwa kontra 
x-xitan, li hu l-prinċep tal-ħażen ... 

Din it-taqbida hi sabiħa ħafna, 
għax grazzi għaliha 

nistgħu nagħmlu festa kull darba 
li l-Mulej jirbaħ fil-ħajja tagħna.”

PAPA FRANĠISKU, 
Eżortazzjoni Appostolika, Gaudete et Exsultate, 

nru 158 u nru 159, 19 Marzu 2018 
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Kun Int, Mulej, li tirbaħ fil-ħajja tagħna 
- inkunu aħna li nirbħu,
grazzi għalik.
Kun Int li tirbaħ fuq il-prinċep tal-ħażen 
- inkunu aħna li nirbħu, 
grazzi għalik. 
Kun Int li tirbaħ meta nissieltu 
kontra l-mentalità li teħodna ‘l bogħod minnek 
- inkunu aħna li nirbħu, 
grazzi għalik. 
Kun Int li tirbaħ fuq id-dgħufijiet tagħna 
u fuq il-ġibdiet tagħna
- inkunu aħna li nirbħu, 
grazzi għalik. 
Kun Int li tirbaħ, Mulej, 
u miegħek nirbħu aħna wkoll.

Rebħ
Nemmen 

fil-qawwa 
tal-Mulej 

li jirbaħ dejjem? 

Fuqiex 
nixtiequ jirbaħ 

u jrebbaħ lili 
miegħu

bħalissa?



Il-Ħamis, 4 ta’ Lulju 2019
Lil Ġesù ħadulu quddiemu wieħed 
mifluġ, mixħut fuq friex. Kif ra l-fidi 
tagħhom, Ġesù qal lill-mifluġ: 
“Agħmel il-qalb, ibni; dnubietek 
maħfura.” Xi wħud mill-kittieba 
bdew jgħidu fihom infushom: “Dan 
qiegħed jidgħi.” Ġesù għaraf x’kienu 
qegħdin jaħsbu, u qalilhom: “Imma 
għaliex qegħdin taħsbu ħażin 
f’qalbkom? Għax 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, 
aqbad il-friex u mur lejn darek.” 
Dak qam u telaq lejn daru.
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 9, versi 2-7

“Dak Kristu li minn fuq is-salib 
salvana minn dnubietna, 

bl-istess qawwa 
tal-għotja sħiħa tiegħu nnifsu 

jissokta jsalvana u jifdina 
llum ukoll. 

Ħares lejn is-Salib tiegħu, 
iggranfa miegħu, ħallih isalvak, 

għax ‘dawk li jħallu lilu jsalvahom, 
jinħelsu mid-dnub, min-niket, 

mill-vojt ġewwieni, mill-iżolament.’ 
U jekk tidneb u titbiegħed, 

hu mill-ġdid jerfgħek fuq riġlejk 
bil-qawwa tas-Salib tiegħu.”

PAPA FRANĠISKU, 
Eżortazzjoni Appostolika Postsinodali, 

Christus Vivit, nru 119, 25 Marzu 2019
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Inti, Mulej, jinteressak il-bniedem sħiħ, 
bil-ħtiġijiet kollha tiegħu.
Imma qabel kull ħaġ’oħra, 
tfittex li tfejqu 
mill-ġrieħi li d-dnub jikkaġunalu, 
għax dan hu li jifilġu tabilħaqq;
għax dan hu li jġagħlu jogħtor tassew.
Ħa niġi spiss quddiemek 
bi dnubieti;
ħa niġi spiss quddiemek
biex tagħtini l-ħelsien tiegħek; 
ħa niġi spiss quddiemek
biex nisimgħek tqawwili qalbi;
ħa niġi spiss quddiemek
biex inħallik tgħidli: 
‘Qum u imxi’.

Ġrieħi li jifilġu
Dnubieti 

nippreżentahom 
lill-Mulej? 

X’nistenna 
li jagħmel 

bihom?



Il-Ġimgħa, 5 ta’ Lulju 2019
Ġesù ra wieħed bilqiegħda 
quddiem il-mejda tat-taxxi; kien 
jismu Mattew. “Ejja warajja!” qallu. 
Dak qam u mar warajh. U ġara li, 
kif qagħad għandu għall-mejda, 
ġew bosta pubblikani u midinbin 
u qagħdu madwar il-mejda 
ma’ Ġesù u d-dixxipli tiegħu. Meta 
raw dan il-Fariżej qalu lid-dixxipli: 
“Għaliex jiekol mal-pubblikani u 
l-midinbin l-Imgħallem tagħkom?” 
Hu semagħhom, u qal: “It-tabib ma 
jeħtiġuhx dawk li huma f’saħħithom, 
iżda l-morda. Mela morru tgħallmu 
x’jiġifieri: ‘Ħniena rrid, u mhux 
sagrifiċċju’; għax mhux lill-ġusti 
ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin.” 
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 9, versi 9-13

“Ġesù jafferma li minn issa 
’l quddiem ir-regola tal-ħajja 

tad-dixxipli tiegħu għandha tkun 
dik li tfittex il-primat tal-ħniena, 
kif Hu nnifsu jixhed meta jiekol 

mal-midinbin. Il-ħniena terġa’
tintwera bħala dimensjoni 

fundamentali tal-missjoni ta’ Ġesù. 
Hi sfida quddiem is-semmiegħa 

tiegħu, li kienu jieqfu mar-rispett 
formali tal-liġi. Imma Ġesù jmur 
lil hemm mil-liġi; il-kondiviżjoni 

tiegħu ma’ dawk li l-liġi kienet 
tqishom midinba turina sa fejn 

għandha l-ħila tasal ħnientu.”

PAPA FRANĠISKU, Bolla tal-Ġublew tal-Ħniena, 
Misericordiae Vultus, nru 20, 11 April 2015
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Min jikkontempla lil wiċċek, Mulej, 
ma jarax ħlief il-Ħniena:
dak kollu li hemm fik 
ixandar u jwassal il-ħniena;
kull fejn tkun Int 
ma jkunx hemm ħlief ħniena.
U din il-ħniena 
mhux talli ma ddgħajfekx
talli turi l-kobor tiegħek bla tarf. 
Lil dawk li jimxu warajk 
ma tistax ma titlobhomx 
tkun il-ħniena 
li tispikka l-iżjed f’ħajjithom.
Agħmel, Mulej, 
li dak li jiġi l-ewwel għalik 
jiġi wkoll l-ewwel għalina.

Il-primat tal-ħniena
Il-ħniena, 

x’post 
għandha fija 

bħala dixxiplu 
tal-Mulej? 

Hija ħniena 
ispirata 

minn dik 
li għandu Hu?



Is-Sibt, 6 ta’ Lulju 2019
F’dak iż-żmien resqu lejn Ġesù 
id-dixxipli ta’ Ġwanni u qalulu: 
“Għaliex aħna u l-Fariżej insumu, 
u d-dixxipli tiegħek ma jsumux?” 
Qalilhom Ġesù: “Huwa l-mistednin 
tal-għarus se jsewdu qalbhom 
sakemm l-għarus ikun għadu 
magħhom? Imma jasal il-jum 
meta l-għarus jeħduhulhom minn 
magħhom, u mbagħad isumu ...
Ħadd ma ma jqiegħed l-inbid 
il-ġdid f’damiġġani qodma 
tal-ġild, għax inkella d-damiġġani 
jinfaqgħu, l-inbid jixtered, 
u d-damiġġani jintilfu. Iżda nbid 
ġdid jitfgħuh f’damiġġani ġodda, 
u hekk iżommu t-tnejn.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 9, versi 14-15. 17

“Meta jistaqsuh għaliex id-dixxipli 
tiegħu ma jsumux, Ġesù jwieġeb 
billi jitkellem dwar il-ferħ u dwar 

in-novità li jġibilna l-Vanġelu. 
U għalhekk Ġesù jinsisti li l-inbid 

il-ġdid jitqiegħed biss f’damiġġani 
ġodda. Tibżgħu xejn - jgħidilna - 

tbiddlu l-affarijiet skont 
il-liġi tal-Vanġelu. Din il-liġi ġdida, 

lilna li niffurmaw il-Knisja, titlob 
minna li ninfetħu għal dan l-inbid 

il-ġdid, u li nwarrbu fil-ġenb 
l-istrutturi li jgħaddu, li ma jservux, 
jekk irridu nsiru damiġġani tajba 

għal dan l-istess inbid.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 5 Settembru 2014
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Kemm inkaxkru saqajna, Mulej, 
fuq diversi livelli,
fejn jidħol il-Vanġelu tiegħek 
u l-għixien tiegħu. 
Kemm inħallu ħwejjeġ 
jagħlquna għall-ġdid tiegħu. 
Kemm nikkuntentaw li nkunu damiġġani 
li ma jkunux jifilħu għall-inbid il-ġdid 
li huwa Int.
Ħu paċenzja bina:
il-Vanġelu tiegħek
semagħhulna mill-ġdid;
iftaħna verament għalih;
agħmel li niċċaqalqu 
meta tnebbaħna, permezz tiegħu,
li huwa meħtieġ li nagħmlu hekk.

Damiġġani 
Il-Vanġelu 

ta’ Kristu 
nersaq lejh 

qisni qed nersaq 
għall-ewwel 

darba? 

Inħallih 
iċaqlaqni?


