Il-Ħadd, 14 ta’ Lulju 2019
Ġesù qal lill-għaref fil-Liġi: “Wieħed
raġel ... waqa’ f’idejn il-ħallelin ... u
ħallewh nofsu mejjet. Kien nieżel
qassis minn dik it-triq u rah u baqa’
sejjer. Hekk ukoll għamel wieħed
levita ... Imma wieħed Samaritan
rah u tħassru. Resaq lejh, dewwielu
l-ġrieħi ... wasslu f’lukanda u ħa
ħsiebu. L-għada ħareġ biċċtejn
flus, tahom lil tal-lukanda u qallu:
“Ħu ħsiebu; jekk tonfoq xi ħaġa
iżjed, irroddhielek jien meta nerġa’
ngħaddi.” Minn dawn, int min
jidhirlek li ġieb ruħu ta’ proxxmu ma’
dak li waqa’ f’idejn il-ħallelin?”“Min
ħenn għalih”, wieġbu dak. Qallu
Ġesù: “Mur, u agħmel hekk int ukoll.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 10, versi 30-37
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”Tlifna kull sens ta’ responsabbiltà
ta’ aħwa. Waqajna fl-atteġġjament
ipokrita tal-qassis u tal-qaddej
tal-artal tal-parabbola. Inħarsu lejn
ħuna ... forsi ngħidu ‘miskin’, u
nkomplu fi triqtna. Din mhix biċċa
tagħna, u hekk inserrħu l-kuxjenza...
Il-kultura tal-kumdità twassalna
biex naħsbu biss fina nfusna,
biex nitilfu s-sensittività tagħna
għall-karba tal-oħrajn; tagħmilna
ngħixu fi bżieżaq tas-sapun li jidhru
sbieħ, imma li mhumiex ħlief
illużjoni li twassal għall-indifferenza
lejn l-oħrajn ... Aħna soċjetà
li m’għadhiex taf tibki!”
PAPA FRANĠISKU, Omelija, 8 Lulju 2013

Li ma tibqax taf tibki
Jien midfun
f’dak
li hu tiegħi?
Dak li jkun
għaddej minnu
ħaddieħor,
niġi naqa’
u nqum
minnu?

Il-ħajja li ngħixu, Mulej,
qed nagħmluha ħajja li ddur biss magħna nfusna:
ħsiebna biss
fil-jien tagħna,
f’dak li hu tagħna,
f’dak li għandu x’jaqsam mad-dinja ċkejkna tagħna,
f’dak li jagħmilna nies li ma jkun jonqosna xejn.
U din il-ġirja mhix qed tħallilna spazju
biex inkunu proxxmu:
mhix tħallilna ħin għall-biki tal-oħrajn,
għad-dwejjaq li jkunu qegħdin iġarrbu,
għat-tbatija li jkunu għaddejjin minnha.
Aħfrilna, Mulej, imma mhux biss;
għinna naħdmu fuq din l-indifferenza li għandna,
biex il-persuni mtaqqla li jiġu fi triqtna
nerfgħuhom ‘il fuq, imqar bi ftit.

It-Tnejn, 15 ta’ Lulju 2019
Ġesù qal lill-appostli tiegħu:
“Min iħobb lil missieru
jew lil ommu
iżjed minni
ma jistħoqqlux li jkun miegħi;
min iħobb lil ibnu
jew lil bintu
iżjed minni
ma jistħoqqlux li jkun tiegħi.
U min ma jerfax salibu
u jimxi warajja
ma jistħoqqlux li jkun miegħi.
Min isib lil ħajtu,
jitlifha;
u min jitlef lil ħajtu
minħabba fija
jsibha.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 10, versi 37-39
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“L-imħabba ta’ missier, it-tenerezza
ta’ omm, il-ħbiberija ħelwa bejn
l-aħwa, dan kollu, minkejja li hu
tajjeb ħafna u leġittimu, ma jistax
jitqiegħed qabel Kristu. Mhux għax
Hu jridna bla qalb jew neqsin
mir-rikonoxxenza, anzi, bil-maqlub,
għax il-kundizzjoni tad-dixxiplu
tesiġi relazzjoni li tiġi l-ewwel
mal-Imgħallem. Għal kull dixxiplu
- ikun min ikun - ir-rabta ma’ Ġesù
tiġi l-ewwel ... Din nistgħu kważi
niġbruha fil-kliem tal-Ġenesi:
Għalhekk ir-raġel jitlaq lil missieru
u lil ommu u jingħaqad ma’ Ġesù
Kristu u t-tnejn isiru ħaġa waħda.”
PAPA FRANĠISKU, Angelus, 2 Lulju 2017

L-imgħallem l-ewwel
Ir-rabta
li għandi
ma’ Kristu
tiġi qabel
kull rabta oħra?
Kif qed ngħixha
din il-priorità?

Għad-dixxiplu,
l-imgħallem għandu valur speċjali.
Għad-dixxiplu tiegħek, Mulej, Inti l-Imgħallem:
u allura, għalih,
dak li jisimgħek tgħidlu
jrid isir ħafna iktar importanti
minn dak li jgħidlu ħaddieħor;
għalih
dak li jarak tagħmel
irid isir ħafna iktar importanti
minn dak li jara lil ħaddieħor jagħmel;
għalih
dak li jitgħallem mingħandek
irid isir ħafna iktar importanti
minn dak li jitgħallem mingħand ħaddieħor.
Agħmilni dixxiplu veru tiegħek.

It-Tlieta, 16 ta’ Lulju 2019
Ġesù qabad iċanfar bis-sħiħ l-ibliet
li ma wrewx indiema minkejja
l-ħafna mirakli li kien għamel
fihom: “Ħażin għalik, Korożajn!
Ħażin għalik, Betsajda! Għax kieku
l-mirakli li saru fikom saru f’Tir
u Sidon, kieku ilhom li wrew
indiema ... Iżda ngħidilkom li jum
il-ħaqq se jkun eħfef għal Tir
u Sidon milli għalikom. U int,
Kafarnahum, taħseb li se titgħolla
sas-sema? Sal-qiegħnett għad
tinxteħet! Għax kieku l-mirakli
li saru fik saru f’Sodoma, kieku
għadha wieqfa sa llum. Imma
ngħidilkom li jum il-ħaqq se jkun
eħfef għal Sodoma milli għalik.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 11, versi 20-24
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“Il-ġudizzju tal-aħħar
diġà qed isir,
jibda issa tul l-eżistenza tagħna.
Jitlissen f’kull waqt tal-ħajja,
qisu konferma ta’ kull għemil
li bih nilqgħu bil-fidi s-salvazzjoni
li hi preżenti u li taħdem fi Kristu,
jew inkella ta’ meta ma nemmnux
u hekk ningħalqu fina nfusna.
Imma jekk aħna ningħalqu
għall-imħabba ta’ Ġesù,
aħna stess inkunu nikkundannaw
lilna nfusna.
Is-salvazzjoni hi li ninfetħu
għal Ġesù, u Hu jsalvana.”
PAPA FRANĠISKU,
Udjenza Ġenerali, 11 Diċembru 2013

Minn issa
Nagħraf
li minn issa
qed jinħadem
il-ġudizzju
tal-aħħar
tiegħi?
Jien
x’sehem
għandi
fih?

Mulej,
b’dak li tgħidilna
u b’dak li tagħmel għalina,
Inti tixtieq li ddewwaqna minn issa stess
il-ġmiel ta’ wiċċ Alla tiegħek.
Għalhekk nitolbuk:
agħmilna għassa tal-ħsibijiet
u tal-atteġġjamenti tagħna,
biex inkunu nistgħu nagħrfu
jekk aħniex ngħixu ħajjitna
f’komunjoni miegħek jew le,
jekk aħniex ngħixuha
f’komunjoni mal-proxxmu jew le.
Għax minn issa stess
dawn jistgħu jkunu kemm il-qawmien tagħna
kif ukoll il-kundanna tagħna.

L-Erbgħa, 17 ta’ Lulju 2019
Ġesù qabad u qal:
“Infaħħrek, Missier,
Sid is-sema u l-art,
għax inti dawn il-ħwejjeġ
ħbejthom
lil min għandu l-għerf u d-dehen
u wrejthom liċ-ċkejknin.
Iva, Missier,
għax lilek hekk għoġbok.
Kollox kien mogħti lili
minn Missieri,
u ħadd ma jagħraf lill-Iben
jekk mhux il-Missier,
kif ħadd ma jagħraf lill-Missier
jekk mhux l-Iben
u dak li lilu
l-Iben irid jgħarrafhulu.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 11, versi 25-27
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“Mhux b’kumbinazzjoni li
fil-Vanġelu hemm xi kelmiet
sbieħ ħafna u qawwija ta’ Ġesù
fuq iċ-’ċkejknin’. Il-kelma ‘ċkejknin’
tiġbor fiha l-persuni kollha li
jiddependu mill-għajnuna
tal-oħrajn, u b’mod partikulari
t-tfal ... It-tfal huma fihom
infushom rikkezza ... għax il-ħin
kollu jfakkruna f’dik il-kundizzjoni
meħtieġa biex nidħlu fis-Saltna
ta’ Alla: dik li ma naħsbux li
nistgħu nagħmlu kollox waħidna,
imma li għandna bżonn
l-għajnuna, l-imħabba, il-maħfra.“
PAPA FRANĠISKU,
Udjenza Ġenerali, 18 Marzu 2015

Li tkun ċkejken
Inħoss
il-bżonn ta’ Alla
u tad-dawl
tiegħu lili?
B’liema
atteġġjament
nersaq lejH?

Kemm jien supperv, Mulej,
meta naħseb li nista’ nasal għandek
bil-ħila tiegħi waħidha!
Kemm jien supperv
meta naħseb li nista’ nasal għandek
mingħajr l-għajnuna tiegħek!
Kemm jien supperv
meta naħseb li nista’ nasal għandek
mingħajr l-appoġġ tax-xhieda sabiħa
minn dawk li bħali jemmnu fik!
Agħmilni ċkejken, Mulej:
agħmilni ċkejken
quddiemek u quddiem l-oħrajn;
agħmilni ċkejken
biex insir art tajba
għall-ħwejjeġ kbar tiegħek.

Il-Ħamis, 18 ta’ Lulju 2019
Ġesù qal:
“Ejjew għandi,
intom ilkoll
li tinsabu mħabbtin
u mtaqqlin,
u jiena nserraħkom.
Ħudu fuqkom
il-madmad tiegħi
u tgħallmu minni,
għaliex jiena
ta’ qalb ħelwa
u umli,
u intom issibu l-mistrieħ
għal ruħkom.
Għax il-madmad tiegħi ħelu
u t-toqol tiegħi
ħafif.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 11, versi 28-30
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“Il-madmad li jerfgħu l-foqra
u l-maħqurin hu l-istess madmad
li Ġesù refa’ qabilhom: għalhekk
hu madmad ħelu. Hu refa’ fuq
spallejh l-uġigħ u d-dnubiet
tal-bnedmin kollha. Għalhekk,
għad-dixxiplu, li jieħu fuqu
l-madmad ta’ Ġesù jfisser li jirċievi
r-rivelazzjoni tiegħu u jilqagħha: fih
il-ħniena ta’ Alla tgħabbiet bil-faqar
tal-bnedmin, u hekk tat lil kulħadd
il-possibbiltà tal-fidwa. Imma Ġesù
kif jasal jgħid dawn l-affarijiet?
Għax hu sar kollox għal kulħadd,
qrib ta’ kulħadd, tal-iżjed foqra!”
PAPA FRANĠISKU,
Udjenza Ġenerali, 14 Settembru 2016

B’wiċċu minn quddiem
Fit-toqol tiegħi
lil min
indaħħal?
X’tip ta’ serħan
nistenna
mingħand Alla?

Mulej,
jekk hemm xi ħaġa li qiegħda tħabbatni
- u li allura tikxef li jiena fqir Inti tgħidli biex niġi biha għandek;
jekk hemm xi ħaġa li qiegħda ttaqqalni,
- u li allura tikxef li jiena fqir Inti tgħidli biex inħabbat il-bieb tiegħek.
U dan tgħiduli
b’wiċċek minn quddiem
għax Inti taf x’jiġifieri taħbit u toqol,
u taf x’iħallu fil-qalb tal-bniedem
- dawn ħadthom fuqek qabli
u għamilthom strumenti tal-fidwa.
Kun Int, Mulej,
dak li tgħallimni;
kun Int il-mistrieħ tiegħi.

Il-Ġimgħa, 19 ta’ Lulju 2019
Darba waħda, is-Sibt, id-dixxipli
ta’ Ġesù ħadhom il-ġuħ; u bdew
jaqtgħu s-sbul u jikluh. Imma
rawhom il-Fariżej, u qalulu: “Ara,
id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li
ma jiswiex nhar ta’ Sibt.” U qalilhom:
“Ma qrajtux x’għamel David meta
kien bil-ġuħ, hu u dawk li kienu
miegħu? Ma qrajtux kif daħal fid-dar
ta’ Alla u kiel il-ħobż tal-preżenza
ta’ quddiem il-Mulej, li la hu u
lanqas dawk li kienu miegħu ma
kienu jistgħu jieklu minnu, imma
l-qassisin biss? ... Li kieku kontu
tafu xi jfissru l-kelmiet, ‘Ħniena
rrid, u mhux sagrifiċċju’, ma kontux
tikkundannaw lil min hu bla ħtija.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 12, versi 1b-4. 7
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“Mingħajr ma nintebħu - għax
nibdew naħsbu li kollox jiddependi
mill-isforz uman mgħoddi minn
ġo normi u strutturi ekkleżjali nikkumplikaw l-Evanġelju u nsiru
lsiera ta’ skema li ftit tħalli xquq
miftuħa mnejn tgħaddi l-grazzja.
San Tumas ta’ Aquino jfakkarna li
l-preċetti miżjuda mal-Evanġelju
min-naħa tal-Knisja għandhom
jiġu imposti b’moderazzjoni ‘biex
ma jtaqqlux il-ħajja tal-fidili’, għax
inkella hekk inkunu qed nibdlu
r-reliġjon tagħna f’ħaġa li tjassar.”
PAPA FRANĠISKU,
Eżortazzjoni Appostolika, Gaudete et Exsultate,
nru 59, 19 Marzu 2018

Biex tgħaddi l-grazzja
Xi spazju
għandi f’ħajti
għall-grazzja
ta’ Alla?
Inħalliha
taħdem fija?

Il-ħbiberija tiegħek magħna, Mulej,
mhijiex xi ħaġa li aħna nistgħu nixtru
bl-għemejjel tagħna;
mhijiex xi ħaġa
li aħna nistgħu naċċertaw lilna nfusna minnha
iktar ma nivvintaw regoli u liġijiet,
regoli u liġijiet
li mbagħad, xi drabi, nieħdu gost ninqdew bihom
biex insawtu lil xi ħadd!
Il-ħbiberija tiegħek magħna u għalina
qiegħda hemm,
dejjem lesta biex ikun hemm xi ħadd li jilqagħha:
hija biss rigal mingħandek.
Agħmel, Mulej, li din il-ħbiberija tiegħek
nilqgħuha dejjem iżjed
b’libertà u b’umiltà.

Is-Sibt, 20 ta’ Lulju 2019
Ħafna nies marru wara Ġesù
u fejjaqhom kollha, u ordnalhom
bis-sħiħ biex ma jurux min kien,
biex hekk iseħħ dak li kien ingħad
permezz tal-profeta Isaija,
meta qal: “Ara l-Qaddej tiegħi
li jiena ħtart, l-għażiż tiegħi
li bih ruħi tgħaxxqet!
Jien inqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu
u hu jxandar il-ġustizzja lill-ġnus.
Ma jiksirha ma’ ħadd, ma jgħollix
leħnu u ħadd ma jisma’ leħnu
fil-pjazez. Qasba mġelġla
ma jiksirhiex, u musbieħ inemnem
ma jitfihx, sa ma jwassal
il-ġustizzja għar-rebħa,
u f’ismu jittamaw il-ġnus.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 12, versi 15b-21
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“L-istil tipiku li bih Ġesù jwettaq
il-missjoni tas-salvazzjoni hu l-istil
ta’ qaddej umli u manswet,
armat biss bil-qawwa tal-verità
kif jipprofetizza Iżaija ...
Dan hu l-istil ta’ Ġesù,
u huwa wkoll l-istil missjunarju
tad-dixxiplu tiegħu:
it-tħabbir tal-Evanġelju jsir
bil-manswetudni u bil-fermezza,
imma mingħajr arroganza
u mingħajr impożizzjoni.
Il-missjoni vera qatt mhi
prożelitiżmu imma attrazzjoni
lejn il-Persuna tal-Mulej Ġesù.”
PAPA FRANĠISKU,
Angelus, 8 Jannar 2017

Attrazzjoni
X’inhu li jiġbidni
lejn il-Persuna
ta’ Kristu?
Ħajti
qiegħda tkun
strument sabiħ
biex ħaddieħor
jinġibed lejH?

Hija biss l-imħabba li għandek għalih, Mulej,
li tiftaħ lill-bniedem għalik,
li tqajjem fih mistoqsijiet dwarek,
li tħajru jfittxek,
li tħeġġu jagħraf Int min int,
li tistiednu jħaddnek.
Din tiegħek hija mħabba li Inti ssarrafha
f’rispett veru lejh,
lejn id-dinjità tiegħu,
lejn il-libertà li żejjintu biha.
Ħa tkun din l-istess imħabba
li lilna tiġbidna lejk.
Ħa tkun din l-istess imħabba
li lilna - minkejja li qisna qasba mġelġla
u b’musbieħ inemnem tagħmel minna strumenti tal-attrazzjoni lejK.

