
Il-Ħadd, 7 ta’ Lulju 2019
Il-Mulej għażel tnejn u sebgħin 
oħra u bagħathom tnejn tnejn 
qablu f’kull belt u post 
fejn kien se jmur hu ... U qalilhom: 
“Qiegħed nibgħatkom 
bħal ħrief qalb l-ilpup. 
Teħdux magħkom la but,
la ħorġa u lanqas qrieq, 
u fit-triq issellmu lil ħadd.
Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu: 
‘Is-sliem lil din id-dar.’ 
U jekk fiha jkun hemm 
min iħobb is-sliem, 
jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu ... 
fejqu l-morda li jkun hemm; 
u lin-nies għidulhom: 
‘Is-Saltna ta’ Alla waslitilkom’.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 10, versi 1. 3-6a. 9

“Fl-imgħammdin kollha, 
mill-ewwel sal-aħħar wieħed, 

hemm taħdem 
il-qawwa tal-Ispirtu 

li tqaddes u tħeġġeġ lil dak li jkun 
biex jevanġelizza ... 

Grazzi għall-Magħmudija li rċieva, 
kull membru tal-Poplu ta’ Alla 

sar dixxiplu missjunarju. 
Kull mgħammed, hi x’inhi 
l-funzjoni tiegħu fil-Knisja 

u l-grad ta’ tagħlim tal-fidi tiegħu, 
hu suġġett attiv 

ta’ evanġelizzazzjoni.”

PAPA FRANĠISKU, 
Eżortazzjoni Appostolika, Evangelii Gaudium, 

nru 119 u nru 120, 24 Novembru 2013
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Mulej, iktar ma nħalli lili nnifsi 
niltaqa’ mal-imħabba ta’ Alla 
fil-Persuna tiegħek, 
iktar se ssejjaħli biex inxandar l-Evanġelju. 
Minkejja d-dgħufijiet u d-dnubiet tiegħi,
Inti ssejjaħli ngħaddi lill-oħrajn
xhieda sabiħa tal-imħabba feddejja ta’ Alla, 
ta’ dak Alla li fil-qalb tiegħi naf 
li l-ħajja mhix l-istess mingħajrU. 
Bħala mgħammed
Inti ssejjaħli ngħaddi lill-oħrajn
dak li niskopri minnek,
dak li jgħinni ngħix,
dak li jagħtini tama. 
Ħa tkun il-qawwa tal-Ispirtu li Inti tfajt fija 
li tħeġġiġni ngħix din is-sejħa tiegħek.

Ladarba ħasluli rasi
Nagħraf 

li l-Magħmudija 
tagħtini sejħa 
biex inxandar 

l-Evanġelju? 

Qed immur 
qablu 

fil-post 
fejn ikun 

se jmur Hu? 



It-Tnejn, 8 ta’ Lulju 2019
Waħda mara, 
li kienet ilha tnax-il sena sħaħ 
tbati 
bit-tnixxija tad-demm, 
resqet lejn Ġesù 
minn wara 
u messitlu t-tarf tal-libsa, 
għax bejnha u bejn ruħha qalet: 
“Imqar 
jekk immiss il-libsa tiegħu, 
infiq.”
Ġesù dar, lemaħha, 
u qalilha: 
“Agħmel il-qalb, binti; 
il-fidi tiegħek fejqitek.” 
U minn dak il-ħin stess 
il-mara fieqet.
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 9, versi 20-22

“Il-mara bit-tnixxija tad-demm 
tagħmel li tagħmel bil-moħbi biex 
ma jaraha ħadd, għax il-kundizzjoni 

li kellha kienet tagħmilha mara 
mwarrba u mormija. Imma Ġesù 

ma jgħidilhiex: ‘Mur ’l hemm, 
inti mormija!’ Ma jċanfarhiex, anzi 

l-ħarsa tiegħu hi mimlija ħniena 
u ħlewwa. Hu jaf x’ġara u jfittex 

il-laqgħa personali magħha, dak 
li fl-aħħar mill-aħħar il-mara stess 

xtaqet. Dan ifisser li Ġesù mhux biss 
jilqagħha, imma jżommha b’denja 

ta’ din il-laqgħa hekk li jagħtiha 
l-kelma u l-attenzjoni tiegħu.”

PAPA FRANĠISKU, 
Udjenza Ġenerali, 31 Awwissu 2016
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Xi drabi, Mulej, 
dnubieti nħosshom iwarrbuni minnek. 
U meta nagħmel il-qalb 
u nressaq lili nnifsi lejk, 
nagħmel hekk beżgħan, 
għad li naf 
li Inti ma tbeżżax lil min jemmen fik; 
għad li naf li għalih 
għandek biss kliem ta’ kuraġġ u ta’ fejqan.
Bħall-mara bit-tnixxija tad-demm,
ħallini, għal issa, immisslek imqar tarf il-libsa;
għalissa ħallini nemmen 
li l-iċken kuntatt miegħek jagħtini s-saħħa; 
għalissa ħallini nemmen 
li mument wieħed li fih nersaq lejk 
ifejjaq mard li jkun ilu fuqi s-snin. 

Tarf il-libsa
Nemmen 

li minn Kristu 
ma toħroġx 

ħlief qawwa 
li tfejjaq? 

Inqiegħed 
lili nnifsi 

f’qagħda 
li mqar inkun 
nista’ mmiss 

tarf il-libsa 
tiegħu?



It-Tlieta, 9 ta’ Lulju 2019
Ġesù 
dar l-ibliet kollha u l-irħula 
jgħallem fis-sinagogi, 
ixandar l-Evanġelju tas-Saltna, 
u jfejjaq kull xorta ta’ mard 
u ’l kull min kien nieqes 
minn saħħtu. 
Ra n-nies 
u tħassarhom, 
għax kienu mdejqa u mitluqa 
bħal nagħaġ bla ragħaj. 
Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Il-ħsad huwa kbir, 
iżda l-ħaddiema ftit. 
Itolbu mela lil Sid il-ħsad 
biex jibgħat ħaddiema 
għall-ħsad tiegħu!” 
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 9, versi 35-38

“Kliem Ġesù jeħodna 
għal għarrieda, għax ilkoll nafu 
li hemm proċess sħiħ li wieħed 
irid isegwi: l-ewwel trid taħrat, 

imbagħad tiżra’ u tkabbar, biex, 
meta jasal il-waqt, tkun tista’ tiġbor 
ħsad abbundanti. Ġesù iżda jinsisti 

li ‘l-ħsad huwa kbir’. Imma min 
ħadem biex ikollna riżultat bħal 

dan? Tweġiba waħda biss hemm: 
Alla. Huwa ċar li l-għalqa li dwarha 
qed jitkellem Ġesù hija l-umanità, 

aħna. U l-azzjoni effikaċi li tagħti 
frott kotran hija l-grazzja ta’ Alla, 

jiġifieri, komunjoni Miegħu.”

PAPA FRANĠISKU, Messaġġ, Jum Dinji ta’ Talb 
għall-Vokazzjonijiet 2014, 15 Jannar 2014
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Fl-għalqa tiegħek, li hija aħna, Mulej, 
hemm ħafna x’taħsad; 
u dan grazzi għalik.
Fl-għalqa tiegħek
hemm ħafna tajjeb x’joħroġ għad-dawl, 
u dan grazzi għalik. 
Fl-għalqa tiegħek
hemm ħafna frott x’jinġabar; 
u dan grazzi għalik.
Fl-għalqa tiegħek
m’hemmx x’jinkisbu ħlief riżultati li jgħaġġbuk;
u dan grazzi għalik.
Ma nafx x’taralna, Mulej, 
biex tagħżel li ddeffes lilna f’dan il-ħsad, 
biex tagħmilna ħaddiema fil-ħsad tiegħek. 
Imma mħabbtek hekk tirraġuna!

Ħafna x’taħsad
Konvint 

li anki llum 
il-ħsad ta’ Alla

huwa kbir? 

InħalliH 
ideffisni fih? 



L-Erbgħa, 10 ta’ Lulju 2019
Ġesù sejjaħ lejh it-tnax-il dixxiplu 
tiegħu, u tahom is-setgħa fuq l-ispirti 
ħżiena, u jfejqu kull xorta ta’ mard. 
L-ismijiet tal-appostli huma: l-ewwel 
Xmun, jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, u 
Ġakbu ta’ Żebedew, u ħuh Ġwanni, 
Filippu u Bartilmew, Tumas u 
Mattew il-pubblikan, Ġakbu ta’ Alfew, 
u Taddew, Xmun il-Kanani, u Ġuda 
l-Iskarjota, li mbagħad ittradieh. 
Lil dawn Ġesù bagħathom b’dawn 
l-ordnijiet: “Taqbdux triq il-pagani, 
u tidħlux f’belt tas-Samaritani; 
imma qabel xejn morru fittxu 
n-nagħaġ il-mitlufa tad-dar ta’ Iżrael. 
Intom u sejrin, xandru u għidu 
li s-Saltna tas-Smewwiet waslet.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 10, versi 1-7

“Il-fatt li huwa Ġesù li ‘sejjaħ’, 
li’tahom is-setgħa’, 

‘li bagħathom b’dawn l-ordnijiet’ 
jagħmel minn Ġesù 

ċ-ċentru tal-azzjoni missjunarja 
tat-Tnax. 

Dak li huma jwettqu 
jirradja minn dan iċ-ċentru; 

fl-azzjoni tagħhom hemm 
il-preżenza u l-ħidma ta’ Ġesù. 

L-Appostli ma jħabbru xejn 
li huwa tagħhom. 

Huma jitkellmu u jaġixxu bħala 
persuni mibgħutin minn Ġesù, 

bħala messaġġiera tiegħu.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 15 Lulju 2018
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Huwa Int, Mulej, 
li ssejħilna - bħala mgħammdin -
biex nagħtu xhieda tal-Evanġelju tiegħek 
fl-ambjenti kollha tal-ħajja li nkunu fihom. 
U għalhekk nitolbuk tgħinna niftakru:
li din ix-xhieda trid tibda fik 
u tintemm fik;
li l-Aħbar it-tajba hija Int, 
mhux aħna;
li aħna ma nħabbru xejn li huwa tagħna; 
li l-inizzjattiva hija dejjem tiegħek, 
mhux tagħna; 
li aħna m’aħniex ħlief messaġġiera 
li jirradjaw lilek, 
li jirradjaw il-fidwa li ksibtilna, 
li jirradjaw imħabbtek.

Messaġġiera
Kristu 

l-protagonista 
jew jien? 

Il-Bxara t-tajba 
nħalliha 

bxara tiegħu?



Il-Ħamis, 11 ta’ Lulju 2019
Ġesù, lit-Tnax kompla jagħtihom 
dawn l-ordnijiet: “Fejqu l-morda, 
qajjmu l-mejtin, fejqu l-lebbrużi, 
keċċu x-xjaten. B’xejn ħadtu, 
b’xejn agħtu. Tfittxux li jkollkom 
flus fuqkom, la tad-deheb, 
la tal-fidda u lanqas tar-ram; 
u la ħorġa għat-triq, la żewġ ilbiesi, 
la qrieq u lanqas ħatar, għax 
il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt 
jew raħal fejn tidħlu, araw ikunx 
hemm min jixraqlu tmorru għandu, 
u ibqgħu f’daru sa ma titilqu minn 
hemm. Meta tidħlu f’dar, sellmu 
lin-nies tagħha, u jekk tkun dar 
li jixirqilha, ħa jiġi fuqha s-sliem 
tagħkom.” 
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 10, versi 8-13a

“Meta Ġesù 
jibgħat lil tiegħu f’missjoni, 

donnu iktar moħħu 
kif se ‘jneżżagħhom’ 

milli kif se ‘jlibbishom’! 
Min mhuwiex umli u fqir, 

min mhuwiex maqtugħ 
mill-għana u mill-poter, 

u - fuq kollox - min mhuwiex 
maqtugħ minnu nnifsu, 

ma jixbahx lil Ġesù. 
Id-dixxiplu jimxi 

fit-triq tiegħu f’din id-dinja 
b’dak li hu essenzjali għall-mixja, 
imma b’qalbu mimlija mħabba.”

PAPA FRANĠISKU, 
Udjenza Ġenerali, 28 Ġunju 2017
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Biex inxandar lilek, Mulej, 
Inti ma tridni nkun mgħammar b’xejn 
ħlief bik.
Biex inwassal lilek
Inti ma tridni nkun mimli b’xejn 
ħlief bil-qawwa tiegħek.
Biex ngħaddi lilek
Inti ma tridni nkun armat b’xejn 
ħlief b’imħabbtek.
Għalhekk, Mulej, 
neżżagħni minni nnifsi,
minn dak li jtaqqalni, 
minn dak li ma jħallinix ħieles,
minn dak li jfixkilni milli nimxi bil-kriterji tiegħek,
minn dak li jtellifni milli nkun bħalek, 
minn dak li ma jħallinix inwassal lilek. 

Żarmat
Ħajti 

biex inhi 
armata? 

X’għandi x’noffri 
biex jitħabbar 

l-Evanġelju?



Il-Ġimgħa, 12 ta’ Lulju 2019
Ġesù qal lill-Appostli tiegħu: 
“Ara, jiena qed nibgħatkom 
bħal nagħaġ qalb l-ilpup ... 
Oqogħdu attenti mill-bnedmin! 
Għax għad jerħukom f’idejn 
il-qrati, jagħtukom is-swat 
fis-sinagogi tagħhom, itellgħukom 
quddiem gvernaturi u slaten 
minħabba fija, biex tagħtu 
xhieda quddiemhom u quddiem 
il-pagani. Iżda meta jerħukom 
f’idejhom, tinkwetawx ruħkom 
kif se titkellmu jew x’se tgħidu, 
għax dak il-ħin stess jingħatalkom 
xi jkollkom tgħidu ... 
U lilkom kulħadd isir jobgħodkom 
minħabba f’ismi.” 
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 10, versi 16a. 17-19. 22a

“Meta Ġesù jibgħat lid-dixxipli 
f’missjoni, ma joqgħodx jimlielhom 

moħħhom b’kastelli fl-arja ta’ 
suċċess faċli; bil-maqlub, iwissihom 

li t-tħabbira tas-Saltna ta’ Alla 
dejjem se jkun hemm min hu 

kontriha; anzi jgħidilhom 
li kulħadd isir jobgħodhom 

minħabba fih. L-Insara jħobbu, imma
mhux dejjem huma maħbuba. 

Ġesù mill-ewwel ipoġġina 
quddiem din ir-realtà: xi ftit jew 

wisq, l-istqarrija tal-fidi ssir f’kuntest 
ta’ ostilità. Għalhekk l-Insara 

huma rġiel u nisa kontra l-kurrent.” 

PAPA FRANĠISKU, 
Udjenza Ġenerali, 28 Ġunju 2017
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Li tilqa’ s-Saltna ta’ Alla, Mulej, 
mhijiex xi ħaġa faċli;
iktar faċli tilqa’ s-saltna tad-dinja.
Li tħabbar is-Saltna ta’ Alla
daqshekk ieħor mhijiex faċli, 
għax mhuwiex żgħir iċ-ċans 
li din it-tħabbira ma tiġix milqugħa. 
Mhux talli hekk, 
talli minħabba fiha 
se jkun hemm ukoll min ma jaħmilniex.
U għalhekk Inti tgħidilna l-affarijiet kif inhuma:
tgħidilna biex ma nibnux kastelli fl-arja;
tgħidilna biex ma nistennewx xi suċċess fil-pront;
tgħidilna biex ma naqtgħux qalbna 
meta nħossuna nagħżqu fl-ilma.
L-importanti hu li nibqgħu nagħaġ.

Mhux kastelli f l-arja
Id-diżappunti 

fit-tħabbir 
tal-Evanġelju 

jaqtgħuli qalbi? 

Ġieli nċedi 
għat-tentazzjoni 
biex qalb l-ilpup 

inkun lupu?



Is-Sibt, 13 ta’ Lulju 2019
Ġesù qal lill-Appostli: “M’hemmx 
dixxiplu aqwa mill-imgħallem, 
anqas ilsir aqwa minn sidu. 
Biżżejjed għad-dixxiplu jekk 
joħroġ jixbah lill-imgħallem tiegħu 
u l-ilsir lil sidu. Jekk lil sid id-dar 
tawh il-laqam ta’ Begħelżebul, 
kemm aktar lin-nies ta’ daru! ... 
Għalhekk la tibżgħux minn dawk 
li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu 
joqtlu r-ruħ ... Żewġ għasafar 
tal-bejt mhux b’ħabba jinbiegħu? 
U b’danakollu anqas wieħed 
minnhom ma jaqa’ fl-art 
mingħajr ir-rieda ta’ Missierkom ...
Mela xejn la tibżgħu: intom aqwa 
minn ħafna għasafar tal-bejt.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 10, versi 24-25. 28a. 29. 31

“Id-dixxiplu hu msejjaħ biex ifassal 
ħajtu fuq dik ta’ Kristu, li kien 

persegwitat mill-bnedmin, ħass 
iċ-ċaħda, l-abbandun u l-mewt 
fuq is-salib ... Id-diffikultajiet u 

t-tribulazzjonijiet jiffurmaw parti 
mill-opra tal-evanġelizzazzjoni, 

u aħna msejħin biex fihom 
nivverifikaw kemm huma awtentiċi 

l-fidi u r-relazzjoni tagħna 
ma’ Ġesù. Irridu nqisu dawn 

id-diffikultajiet bħala possibiltà 
biex inkunu aktar missjunarji, biex 

inkabbru fina dik il-fiduċja f’Alla, 
Missierna, li qatt ma jabbanduna 

lil uliedu fil-waqt tat-tempesta.”

PAPA FRANĠISKU, Angelus, 25 Ġunju 2017
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Kemm nixtieq, Mulej, 
li noħroġ nixbhek:
nixbhek fl-istil tal-ħajja tiegħek;
nixbhek fil-mentalità tiegħek;
nixbhek fir-rabta li Inti għandek mal-Missier; 
nixbhek fil-fiduċja li Inti għandek fiH;
nixbhek fil-fedeltà li Inti għandek lejH;
nixbhek fit-telqa assoluta li Inti għandek 
f’idejn il-Missier, l-aktar fit-tbatija;
nixbhek fl-imħabba li Inti għandek għall-bniedem;
nixbhek fil-valur kbir li Inti tagħti lil kull bniedem; 
nixbhek fil-post speċjali li Inti għandek f’qalbek 
għal min jeħtieġ il-fejqan tiegħek;
nixbhek fil-preferenza li Inti tagħmel mal-fqir 
u maċ-ċkejken.
Jalla noħroġ nixbhek, Mulej!

Li toħroġ tixbhu
Għandi 

xewqa ta’ veru
li nixbah 

lil Kristu? 

Fiex nixtieq 
li nixbhu 

l-iktar?


