
Il-Ħadd, 8 ta’ Settembru 2019
Kotra kbira ta’ nies 
kienet miexja ma’ Ġesù. 
Hu dar lejhom 
u qalilhom: 
“Min jiġi għandi 
ma jistax ikun dixxiplu tiegħi 
jekk ma jobgħodx 
lil missieru u ‘l ommu 
u lil martu u lil uliedu, 
‘l ħutu subjien u bniet, 
u saħansitra lilu nnifsu. 
Min ma jerfax salibu 
u jimxi warajja 
ma jistax ikun dixxiplu tiegħi ...
Ħadd ma jista’ jkun 
dixxiplu tiegħi 
jekk ma jitlaqx ġidu kollu.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 14, versi 25-27. 33

“Id-dixxiplu ta’ Ġesù 
jirrinunzja għall-ġid kollu 

għax fiH isib il-Ġid l-iżjed kbir, 
li fih kull ġid ieħor 

jieħu l-valur sħiħ tiegħu, 
it-tifsira sħiħa tiegħu: 

ir-rabtiet familjari, 
ir-relazzjonijiet l-oħra, ix-xogħol, 

il-ġid kulturali u ekonomiku ... 
In-nisrani jiddistakka ruħu 

minn kollox 
u jsib kollox mill-ġdid 
fil-loġika tal-Vanġelu, 
il-loġika tal-imħabba 

u tal-qadi.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 8 Settembru 2013
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Mhux li kien, Mulej, 
li jiena nagħrfek 
bħala l-aqwa ġid li jien jista’ jkolli!
Mhux li kien 
li jiena nintebaħ 
li Inti waħdek tissodisfa għal kollox
il-ħtiġijiet kollha tiegħi! 
Mhux li kien
li jien nikkonvinċi lili nnifsi
li meta nħares lejk bħala l-aqwa ġid,
il-ġid l-ieħor - li kollu jibqa’ tajjeb -
jieħu l-post propju tiegħu fil-ħajja tiegħi! 
Mhux li kien 
li jien indeffisha f’rasi
li meta nittrattak bħala l-aqwa ġid,
il-ġid l-ieħor - ikun liema jkun - jikseb tifsira sħiħa!

L-aqwa ġid
Għalija 

jagħmel sens 
li Kristu 

huwa 
l-aqwa ġid? 

Kif 
għandi nħares 
lejn ġid ieħor?



It-Tnejn, 9 ta’ Settembru 2019
F’jum is-Sibt Ġesù daħal 
fis-sinagoga ... Kien hemm raġel 
li kellu idu l-leminija niexfa. 
Il-kittieba u l-Fariżej kienu 
moħħhom fih biex jaraw jekk 
ifejjaqx f’jum is-Sibt, ħalli b’hekk 
isibu fuqiex jixluh. Iżda hu għaraf 
ħsibijiethom, u qal lir-raġel li kellu 
idu niexfa: “Qum, u oħroġ fin-nofs!” 
Dak qam u ħareġ fin-nofs. 
U qalilhom Ġesù: “X’jiswa nhar ta’ 
Sibt, tagħmel il-ġid jew tagħmel 
id-deni? Issalva ħajja jew teqridha?” 
U xeħet ħarsa madwaru fuqhom 
ilkoll, u qal lir-raġel: “Midd idek!” 
Hekk għamel dak, u idu 
reġgħet saritlu qawwija u sħiħa.
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 6, versi 6-10

“Ġesù m’għamilx biss 
mirakli ta’ fejqan: 

dawn kienu biss sinjali tal-Miraklu 
li Hu l-ħin kollu jagħmel, jiġifieri, 

li jagħmel kollox mill-ġdid; 
dak il-miraklu li Hu qed jagħmel 

fil-ħajja tiegħi, fil-ħajja tiegħek, 
fil-ħajja tagħna.

Huwa hu li jagħmel mill-ġdid 
il-ħwejjeġ meraviljużi tal-ħolqien, 

u minħabba f’hekk 
aħna għandna għalxiex nimtlew 

bit-tama. U din it-tama 
ma tqarraqx, għaliex Huwa fidil: 

ma jistax jiċħad lilu nnifsu.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 9 Settembru 2013
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Fejn tidħol Inti, Mulej, 
fejn tidħol il-ħidma li Inti tixtieq twettaq fija,
din mhijiex xi azzjoni min-naħa tiegħek 
biex jien insir bniedem ottimista; 
biex biha nimla żaqqi 
li t-tazza ta’ ħajti 
hija għall-inqas nofsha mimlija. 
Għax Inti ma temminx bin-nofsijiet.
U għalhekk, 
Inti trid twettaq fija 
dak il-miraklu 
li bih tagħmilni mill-ġdid.
Għalhekk,
Inti ma toqgħodx bi kwietek 
qabel ma tara 
li t-tazza tiegħi tkun mimlija kollha kemm hi, fiK. 

Tazza mimlija
Lil Kristu, 

fiex inħallih 
ilaqqamni: 

fl-ottimiżmu 
jew 

fit-tama? 

X’inhi 
d-differenza 

għal ħajti?



It-Tlieta, 10 ta’ Settembru 2019
Darba fost l-oħrajn 
Ġesù ħareġ 
lejn l-għoljiet biex jitlob, 
u għadda l-lejl 
fit-talb lil Alla. 
Meta sebaħ, 
sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu 
u minnhom għażel tnax, 
li semmiehom appostli: 
Xmun, li semmieh Pietru, 
u ħuh Indrì, 
Ġakbu, Ġwanni, Filippu, 
Bartilmew, Mattew, Tumas, 
Ġakbu ta’ Alfew, 
Xmun l-Imħeġġeġ, 
Ġuda ta’ Ġakbu u Ġuda l-Iskarjota, 
li mbagħad ittradieh.
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 6, versi 12-16

“Ġesù jgħaddi l-lejl jitlob. Ġesù 
jitlob għalina. Tidher ftit stramba  

din li Dak li ġie biex isalvana, 
Dak li għandu l-qawwa, jitlob 

lill-Missier. U dil-ħaġa jagħmilha 
spiss. Ġesù huwa l-interċessur 

il-kbir. F’dan il-mument stess Hu 
qiegħed quddiem il-Missier, jitlob 
għalina. U dan għandu jagħmlilna 

kuraġġ! Għalhekk, fil-mumenti 
ta’ diffikultà jew ta’ ħtieġa, 

għid lilek innifsek: ‘Ġesù qed jitlob 
għalija; qiegħed għarkupptejh 

quddiem il-Missier, jitlob għalija’. 
Mhijiex ħaġa kbira din?”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 9 Settembru 2014
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Aħna l-bnedmin, għal qalbek ħafna, Mulej! 
X’ma tagħmilx għalina? 
U allura ma jistax jonqos 
li meta Inti tintilef 
fil-komunikazzjoni tiegħek mal-Missier 
fit-talb, 
lilna dejjem issemmina miegħU 
b’isimna;
dejjem iddaħħal ir-realtajiet kollha tagħna, 
ikunu liema jkunu;
dejjem iddaħħal lilna 
b’dak li hu tagħna, 
ikun x’ikun.
Ibqa’ itlob għalina, Mulej.
Ibqa’ ersaq lejn il-Missier 
mgħobbi b’kull wieħed u waħda minna.

Dejjem fi ħsiebu
Li Kristu 

jitlob għalija, 
din 

lili tagħmilli 
xi differenza? 

Nemmen 
li Dak li sar 

bniedem bħali, 
issa li qiegħed 

fi ħdan il-Missier, 
iqiegħed 
fi ħdanU 

lili wkoll? 

 



L-Erbgħa, 11 ta’ Settembru 2019
Ġesù rafa’ għajnejh 
lejn id-dixxipli tiegħu u qal: 
“Henjin intom il-foqra,
għax tagħkom hija s-Saltna ta’ Alla.
Henjin intom li għalissa bil-ġuħ,
għax għad tkunu mxebbgħin.
Henjin intom li għalissa tibkbu,
għax għad tithennew. 
Henjin intom 
meta minħabba Bin il-bniedem 
in-nies jobogħdukom,
jaqtgħukom minn magħhom, 
jgħajrukom u jwarrbu isimkom
bħallikieku kien xi ħaġa ħażina.
Dakinhar li jiġrilkom hekk, 
ifirħu u aqbżu bil-ferħ, għax araw, 
ħlaskom kbir ikun fis-sema.” 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 6, versi 20-23a

“Il-faqar fl-ispirtu hu marbut ħafna 
ma’ dik l-’indifferenza qaddisa’ 

li kien jipproponi Sant’Injazju ta’ 
Loyola, li biha nistgħu naslu għal 

libertà interjuri tassew sabiħa: 
‘Għaldaqstant hu meħtieġ li 

nagħmlu lilna nfusna indifferenti 
għall-ħwejjeġ kollha maħluqa, 

sakemm hu mħolli f’idejna li 
nagħżlu ... Dan ifisser li min-naħa 
tagħna ma nfittxux iktar is-saħħa 

mill-mard, l-għana mill-faqar, 
il-ġieħ mit-tmaqdir, ħajja twila 

iktar milli qasira; u l-istess 
għall-ħwejjeġ l-oħra kollha’.”

PAPA FRANĠISKU, Eżortazzjoni Appostolika, 
Gaudete et Exsultate, nru 69, 19 Marzu 2018
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Xi grazzja, Mulej, 
li jien nibqa’ fil-paċi, 
ikunu x’ikunu 
ċ-ċirkustanzi li nsib ruħi fihom! 
Xi grazzja 
li jien nibqa’ hieni 
meta nkun b’saħħti u meta nkun marid!
Xi grazzja
li jien inkun naf ngħix 
meta jien sinjur u meta jien fqir!
Xi grazzja
li jien ma nisbilanċjax ruħi 
meta lili jfaħħruni u meta jmaqdruni! 
Xi grazzja li jien inkun indifferenti 
lejn ħajti jekk tkunx twila jew qasira!
Agħtihieli din il-libertà vera, Mulej. 

Indifferenza qaddisa
Kemm hija 
importanti 

għalija 
l-libertà vera? 

Il-proposta 
ta’ Kristu 

tagħmel sens?



Il-Ħamis, 12 ta’ Settembru 2019
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Ħobbu l-għedewwa tagħkom, 
agħmlu l-ġid lil min jobgħodkom, 
bierku lil min jisħetkom, itolbu 
għal min iżeblaħkom. Min jagħtik 
bil-ħarta fuq naħa waħda, 
dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik 
fuq in-naħa l-oħra ... Jekk intom 
tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas 
jista’ jkollkom? Għax il-midinbin 
ukoll iħobbu lil min iħobbhom ... 
Imma intom ħobbu l-għedewwa 
tagħkom, agħmlu l-ġid, isilfu 
bla ma tistennew xi ħaġa lura, 
u l-ħlas tagħkom ikun kbir; 
u tkunu wlied Alla l-Għoli, 
li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena.” 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 6, versi 27b-29a. 32. 35

“Ġesù mhuwiex xi idealista, li jiġi 
jaqa’ u jqum mir-realtà; jitkellem 

dwar għadu veru ... Ma jistedinniex 
għal xi mħabba astratta, imfassla 

fuq l-iskrivaniji għad-diskorsi. 
It-triq li jipproponilna hi dik li hu 

stess għadda minnha l-ewwel, 
li għamlitu jħobb lil dawk 

li ttradewh ... Meta jistedinna 
nħobbu u nagħmlu l-ġid Huwa qed 
jgħidilna biex nagħmlu ħafna iktar 
milli ninjoraw lil min iweġġagħna: 

meta nsemmu ismu, nagħmlu 
hekk biex nagħtu bidu għal 

rabta ġdida li twassal għall-paċi.”

PAPA FRANĠISKU, Omelija, 
Vjaġġ Appostoliku fl-Afrika,  6 Settembru 2019
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Mulej, l-uġigħ li nġarrbu 
minn dawk li nħossuhom għedewwa tagħna
huwa uġigħ tassew, u kif! 
U biex neħilsu minn uġigħ bħal dan 
jiġuna f’moħħna ħafna ħwejjeġ.
Imma Inti għandek il-ħaġa partikulari tiegħek 
ta’ x’wieħed jagħmel bl-għedewwa: 
li tħobbhom u li tagħmlilhom il-ġid. 
Din hija t-triq waħdanija
li lil għadu ma tħallihx jibqa’ għadu, 
mhux għax jiġi eliminat, 
imma għax isir proxxmu.
Agħtina l-kuraġġ li neħtieġu, Mulej, 
biex inqiegħdu lilna nfusna f’din it-triq; 
biex dak li għamilt Inti qabilna, 
nagħmluh aħna wkoll.

Biex ma jibqax għadu
Din ġennata 

ta’ Ġesù 
li jgħidli 

biex inħobb 
lill-għedewwa? 

Fiex jien 
fiha?

 



Il-Ġimgħa, 13 ta’ Settembru 2019
Ġesù 
qal parabbola 
lid-dixxipli tiegħu: 
“Jista’ għama 
jmexxi għama ieħor? 
Mhux it-tnejn 
jaqgħu 
fil-ħofra? 
Id-dixxiplu 
mhuwiex aqwa 
mill-imgħallem tiegħu; 
imma 
kull min itemm 
it-taħriġ tiegħu 
jsir 
bħall-imgħallem 
tiegħu.” 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 6, versi 39-40

“Ġesù jrid jisħaq li min jiggwida 
lill-oħrajn ma jistax ikun għama, 

imma jrid ikollu vista tajba, jiġifieri 
jkollu d-dehen li jmexxi bil-għaqal, 
inkella jirriskja li jagħmel id-deni lil 
min jafda fih. B’hekk Ġesù jiġbed 

l-attenzjoni ta’ kull min għandu 
responsabbiltajiet edukattivi jew 

ta’ tmexxija - ir-rgħajja tal-erwieħ, 
l-awtoritajiet pubbliċi, il-leġislaturi, 

l-għalliema, il-ġenituri - 
u jħeġġiġhom biex jagħrfu 

x’inhu l-irwol delikat tagħhom 
u jiddixxernu dejjem it-triq it-tajba 
li fiha għandhom imexxu lin-nies.”

PAPA FRANĠISKU,  
Angelus, 3 Marzu 2019
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Ir-responsabbiltà li għandu, Mulej,
min b’xi mod imexxi lill-oħrajn, 
hija responsabbiltà mhix żgħira;
hija responsabbiltà serja, 
responsabbiltà 
li minħabba s-serjetà marbuta magħha
titlob minn dak li jkun 
impenn kontinwu 
biex iħaddimha b’għaqal kbir.
Agħti d-dehen 
lil min għandu din ir-responsabbiltà 
biex ifittex dejjem l-aħjar triq 
ta’ kif jaqdi din ir-responsabbiltà, 
ta’ kif din ir-responsabbiltà
jsarrafha fil-ġid veru 
ta’ dawk li jiddependu mid-direzzjoni tiegħu. 

Li tmexxi bil-għaqal
Kif qed ngħixha 

r-responsabbiltà 
li mmexxi 

lill-oħrajn? 

Inkisser rasi 
biex 

infittex l-aħjar 
għal dawk 
li mmexxi?



Is-Sibt, 14 ta’ Settembru 2019
Ġesù qal lil Nikodemu: 
“Ħadd ma tela’ s-sema ħlief 
Bin il-bniedem, li niżel mis-sema.
U kif Mosè rafa’ s-serp fid-deżert,
hekk jeħtieġ li jkun merfugħ 
Bin il-bniedem,
biex kull min jemmen fih 
ikollu l-ħajja ta’ dejjem.
Għax Alla hekk ħabb lid-dinja
li ta lil Ibnu l-waħdieni,
biex kull min jemmen fih 
ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja 
ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx 
lil Ibnu fid-dinja
biex jagħmel ħaqq mid-dinja,
imma biex id-dinja ssalva 
permezz tiegħu.”
Mill-Evanġelju skont San Ġwann,
kapitlu 3, versi 13-17

“Il-ħolma li għaliha Ġesù ta ħajtu 
fuq is-salib u l-Ispirtu s-Santu 

ssawwab u ssiġġilla bin-nar tiegħu 
dakinhar ta’ Għid il-Ħamsin 

fil-qalb ta’ kull raġel u ta’ kull mara, 
fil-qalb ta’ kulħadd ... hu ssiġġillaha 
fit-tama li ssib il-wisa’ fejn tikber u 
tiżviluppa. Ħolma, ħolma jisimha 

Ġesù, miżrugħa mill-Missier: 
Alla bħalu, bħall-Missier, mibgħut 

mill-Missier bil-fiduċja li għad 
tikber u tgħammar f’kull qalb. 
Ħolma konkreta, li hi Persuna, 

li tbaqbaq fil-vini tagħna, 
li biha l-qalb tħabbat u togħla.”

PAPA FRANĠISKU, Diskors, Ċerimonja tal-Ftuħ, 
Jum Dinji taż-Żgħażagħ, Panama, 24 Jannar 2019
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Is-Salib tiegħek, Mulej, 
ngħolluh ‘il fuq u neżaltawh
għax bik fuqu 
u bik marbut miegħu
huwa Salib li jgħolli lilna ‘l fuq, 
huwa Salib li jgħolli lill-qalb tagħna.
Inti, permezz tas-Salib, 
tiżra’ l-ħolma tal-Missier fil-qalb tagħna;
Inti, permezz tas-Salib,
tiżra’ mħabbtu fil-qalb tagħna;
Inti, permezz tas-Salib,
tiżra’ lilek innifsek fil-qalb tagħna; 
Inti, permezz tas-Salib, 
tiżra’ t-tama fil-qalb tagħna; 
Inti, permezz tas-Salib,
tiżra’ l-ħajja ta’ dejjem fil-qalb tagħna.

Biex togħla l-qalb
X’viżjoni 

tat-tbatija 
jgħaddili 

 Kristu Msallab? 

Kemm 
qed inħalliha 

tinfluwenzani? 


