
Il-Ħadd, 15 ta’ Settembru 2019
Kemm il-fariżej u kemm il-kittieba 
kienu jgemgmu u jgħidu għal 
Ġesù: “Nies midinba jilqa’ għandu 
dan u jiekol magħhom.” 
Ġesù qabad u qalilhom din 
il-parabbola: “Min hi dik il-mara 
li jkollha għaxar drakmiet u titlef 
waħda minnhom, li mhijiex sejra 
tixgħel il-musbieħ u tiknes id-dar, 
u tibqa’ tfittex bil-għaqal sa ma 
ssibha? U meta ssibha, issejjaħ 
għandha lil ħbiebha u l-ġirien, 
u tgħidilhom: ‘Ifirħu miegħi, għax 
sibt id-drakma li kienet intilfitli.’ 
Ngħidilkom jien li l-istess ferħ 
ikun hemm fost l-anġli ta’ Alla 
għal midneb wieħed li jindem.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 15, versi 1-3. 8-10

“Alla huwa ferrieħi! U x’inhu l-ferħ 
ta’ Alla? Il-ferħ ta’ Alla hu li jagħti 

l-maħfra! Huwa l-istess ferħ li jħoss 
ragħaj li jsib mill-ġdid in-nagħġa 

tiegħu; huwa l-ferħ tal-mara 
li ssib il-munita tagħha; huwa 

l-ferħ ta’ missier li jilqa’ mill-ġdid 
f’daru l-iben li kien intilef, li kien 
qisu miet u ġie lura għall-ħajja, 

għax ġie lura d-dar. Hawn insibu 
l-Vanġelu kollu! ... L-imħabba biss 

timla’ l-vojt, l-abbissi negattivi 
li l-ħażin jiftaħ fil-qlub u fl-istorja.  

L-imħabba biss tista’ tagħmel 
dan, u dan huwa l-ferħ ta’ Alla.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 15 Settembru 2013
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Inti Alla li tifraħ, Mulej: 
tifraħ meta nħallik issibni;
tifraħ meta nħallik tidħol ġo fija;
tifraħ meta nħallik tħobbni; 
tifraħ meta nħalli l-kompassjoni tiegħek 
tinfiltra l-qalb tiegħi;
tifraħ meta nħallik taħfirli; 
tifraħ meta nerġa’ lura għandek; 
tifraħ meta nħalli lilek 
tagħmel tajjeb għall-vojt tiegħi; 
tifraħ meta nħalli mħabbtek 
timla lill-qalb tiegħi. 
Ħa nkun, Mulej, 
xi ħadd li jferrħek 
għad li forsi nkun tajtek xi battikata 
fit-tfittxija tiegħek għalija!

Alla li jifraħ
Nemmen 

li jien 
il-kaġun 

tal-ferħ ta’ Alla? 

X’konsegwenzi 
nista’ nara 

f’li Alla 
jifraħ bija?



It-Tnejn, 16 ta’ Settembru 2019
Ċenturjun li sama’ b’Ġesù bagħatlu 
xi wħud mix-xjuħ tal-Lhud biex 
jitolbuh jiġi jfejjaqlu l-qaddej. 
Dawk marru quddiem Ġesù 
u bdew jitolbuh b’ħerqa kbira ... 
Ġesù mar magħhom, u ma kienx 
’il bogħod wisq mid-dar meta 
ċ-ċenturjun bagħat jgħidlu ma’ 
xi ħbieb: “Sinjur, toqgħodx tinqala’, 
għax jien ma jistħoqqlix li int tidħol 
taħt is-saqaf tiegħi ... Imma int 
ordna b’kelma, u l-qaddej tiegħi 
jfiq ... Ġesù baqa’ mistagħġeb bih 
meta sama’ dan; dar lejn in-nies 
li kienu miexja warajh u qalilhom: 
“Ngħidilkom li anqas f’Iżrael 
ma sibt fidi bħal din!”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 7, versi 3-4a. 6. 7b. 9

“Il-Mulej baqa’ mistagħġeb 
biċ-ċenturjun, bil-fidi li kellu. 

Kien għamel mixja 
biex jiltaqa’ mal-Mulej; 

imma kien għamilha bil-fidi. 
Minħabba f’hekk 

mhux biss iltaqa’ mal-Mulej, 
imma ħass il-ferħ 

li hu kien ġie milqugħ minnu ...
Mhux aħna s-sidien 

ta’ laqgħa bħal din ... 
Huwa Hu li jiltaqa’ miegħi, 

jgħidli dak li jrid jgħidli, 
li mhux dejjem ikun 

dak li jien irrid li jgħidli!”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 2 Diċembru 2013 
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Meta niltaqa’ miegħek, Mulej, 
inġib ruħi bħallikieku jien il-protagonista 
ta’ laqgħa bħal din; 
naħseb li kollox hu frott 
ta’ kemm nitħabat jien, ta’ kemm nistinka jien.
Spiss insib lili nnifsi nagħmlek xi ħaġa 
li jien irrid nakkwista.
U b’hekk inkun qed ninsa 
li huwa iktar Int li trid tidħol f’ħajti 
milli jien nidħol f’ħajtek; 
huwa iktar Int li għandek xi tgħidli 
milli jien għandi x’ngħidlek.
Aħfirli, Mulej, meta nersaq lejk 
b’ħafna pretensjonijiet.
Libbisni l-umiltà taċ-ċenturjun, 
u agħtini l-fidi li kellu hu.

Sid il-laqgħa
Importanti 

għalija 
li nagħmel 

mixja 
biex niltaqa’

mal-Mulej? 

Meta nersaq 
lejn Alla, 

nersaq lejH 
bl-attitudni 

ta’ xi ħadd 
li ma 

jistħoqqlux?



It-Tlieta, 17 ta’ Settembru 2019
Ġesù mar f’belt jisimha Najn ... 
Kif wasal qrib il-bieb tal-belt, 
kienu qegħdin iġorru wieħed 
mejjet li ommu, mara armla, 
ma kellhiex ħliefu; u magħha 
kien hemm għadd ġmielu ta’ nies 
mill-belt. Kif raha l-Mulej tħassarha 
u qalilha: “Tibkix!” Resaq, u mess 
it-tebut. Dawk li kienu qegħdin 
jerfgħuh waqfu. U hu qal: 
“Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, 
qum!” U l-mejjet qam bilqiegħda 
u beda jitkellem. U Ġesù tah lil 
ommu. In-nies tkexkxu bil-biża’, 
u bdew jagħtu glorja lil Alla 
u jgħidu: “Profeta kbir qam fostna”, 
u: “Alla żar il-poplu tiegħu.” 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 7, versi 11-16

“Il-ħarsa ta’ Ġesù tmur mill-ewwel 
fuq l-omm tibki. San Luqa jgħidilna 

li kif jaraha, jitħassarha. 
Din il-kompassjoni hija l-imħabba 

ta’ Alla għall-bniedem; hija 
l-ħniena, l-atteġġjament ta’ Alla 

meta jiġi wiċċ imb wiċċ mal-miżerja, 
il-faqar, it-tbatija tagħna .... 

U x’inhu l-frott ta’ din l-imħabba, 
ta’ din il-ħniena? Hija l-ħajja! 

Lill-armla jgħidilha: ‘Tibkix!’ 
U mbagħad isejjaħ liż-żagħżugħ 

u jqajmu qisu minn xi raqda. 
Il-ħniena ta’ Alla tagħti l-ħajja 

lill-bniedem, tqajmu mill-mewt.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 9 Ġunju 2013
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Inti taf, Mulej,
kemm ikidduna l-limitazzjonijiet tagħna:
kemm tagħtina ġewwa l-mewt; 
kemm jherrina l-ħażen li nċedu għalih;
kemm iħarbatna d-dnub tagħna. 
U għalhekk,
il-miżerja 
li aħna l-bnedmin inġarrbu b’diversi modi, 
lilek ma tħallikx indifferenti. 
Hija miżerja li lilek tolqtok fil-laħam il-ħaj 
tant li timliek bi ħniena li ma titfissirx. 
U hija din il-ħniena 
li biha Inti 
lill-bnedmin tqajjimhom minn kull xorta ta’ mewt; 
hija din il-ħniena li tagħmilhom jgħixu mill-ġdid.
Grazzi, Mulej, ta’ din il-ħniena tiegħek.

Quddiem il-miżerja
Fiex 

inħossni miżeru 
jien? 

Lil Alla 
nħalliH imiss 

il-miżerja tiegħi? 



L-Erbgħa, 18 ta’ Settembru 2019
Il-Mulej qal: “Ma’ min 
se nxebbahhom in-nies ta’ dan 
iż-żmien? Lil min jixbhu? Jixbhu 
lil qabda tfal bilqiegħda fil-pjazza, 
jgħajtu lil xulxin u jgħidu: 
‘Daqqejnielkom il-flawt 
u ma żfintux, 
għannejnielkom għanja ta’ niket 
u ma ħabbattux fuq sidirkom!’
Għax tassew, ġie Ġwanni l-Battista, 
la jiekol ħobż u lanqas jixrob inbid, 
u intom tgħidu li ‘għandu fih xitan.’ 
Ġie Bin il-bniedem, jiekol u jixrob, 
u tgħidu: ‘Araw, xi bniedem wikkiel 
u sakranazz, ħabib tal-pubblikani 
u l-midinbin!’ Imma l-ulied ta’ Alla 
kollha taw raġun lill-għerf tiegħu.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 7, versi 31-35

“Ix-xewqa waħdanija 
ta’ Alla 

hi li jsalva lill-bniedem, 
imma l-problema hi 

li spiss 
il-bniedem 

irid jiddetta hu 
r-regoli tas-salvazzjoni.  

Dan hu l-paradoss drammatiku 
li nsibu 

fil-paġni tal-Bibbja 
li tilħaq il-milja tagħha 

fil-miġja ta’ Kristu 
fuq din l-art.” 

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 3 Ottubru 2014
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X’ħabta għandna, Mulej, 
nirreżistu l-pjan ta’ Alla Missierek 
ta’ kif isalvana!
Għaliex għandha tagħtina fastidju 
l-ħniena tiegħek, 
li hija l-ħaġa waħdanija li ssalvana? 
Għaliex għandna niġru wara xi spiritwalità 
fejn kollox hu ċar, 
f’postu, 
eżatt, 
u mingħajr ebda riskju?
Għaliex għandna ninnamraw mar-riġidità? 
Iftħilna l-bibien 
għal dak il-misteru tal-Omnipotenza ta’ Alla, 
li huma l-ħniena 
u l-maħfra Tiegħu.

Il-metodi ta’ Alla
Naf x’inhuma 

l-metodi 
ta’ 

kif Alla jsalva? 

Naċċettahom 
tabilħaqq 

jew 
nivvinta oħrajn 

jien?



Il-Ħamis, 19 ta’ Settembru 2019
Wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesù 
biex jiekol miegħu; Ġesù daħal 
għand il-Fariżew u qagħad 
għall-ikel. Issa fil-belt kien hemm 
midinba magħrufa. Din saret taf 
li kien qiegħed għall-ikel fid-dar 
tal-Fariżew; ġiebet vażett 
tal-alabastru biż-żejt ifuħ; u marret 
qagħdet warajh ħdejn riġlejh, tibki 
u xxarrablu riġlejh bi dmugħha u 
tixxuttahomlu b’xuxitha; imbagħad 
bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt 
ifuħ. Kif ra hekk il-Fariżew li stiednu 
qal bejnu u bejn ruħu: “Dan, 
li kien profeta, kien ikun jaf min hi 
u x’mara hi din li qiegħda tmissu; 
kien ikun jaf, għax hi midinba!” 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 7, versi 36-39

“Minn naħa għandna l-wiċċ b’ieħor 
tal-Fariżew, min-naħa l-oħra 

għandna s-sinċerità, 
l-umiltà u l-fidi tal-mara. 

Aħna lkoll midinba, 
imma ħafna drabi naqgħu 

fit-tentazzjoni tal-wiċċ b’ieħor, 
li naħsbu li aħna aħjar mill-oħrajn, 

u nippuntaw 
lejn id-dnub ta’ ħaddieħor. 

Imma lkoll kemm aħna 
għandna nħarsu 

lejn id-dnub tagħna, 
il-waqgħat tagħna, l-iżbalji tagħna, 

u ndawru ħarsitna fuq il-Mulej.” 

PAPA FRANĠISKU, 
Udjenza Ġenerali, 20 April 2016
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It-tentazzjoni 
li jiena nħossni aħjar minn ħaddieħor 
hemm qiegħda, Mulej. 
U kull darba li nċedi għaliha, 
erħini nippoppa żaqqi 
quddiem l-oħrajn
b’arja ta’ superjorità, 
l-aktar quddiem dawk 
li dnubhom huwa magħruf 
iktar minn tiegħi. 
Agħtini l-grazzja tas-sinċerità tal-mara midinba 
biex bħalha nagħraf li jiena midneb. 
Agħtini l-grazzja tal-umiltà tal-mara midinba
biex bħalha nagħraf il-ħtieġa li nibki dnubieti. 
Agħtini l-grazzja tal-fidi tal-mara midinba
biex bħalha nagħraf indawwar ħarsti lejk.

F’baħar wieħed
Jien 

inħossni aħjar 
minn 

ħaddieħor? 

X’noffri jien 
lil min 

f’għajnejja 
jiżbalja? 



Il-Ġimgħa, 20 ta’ Settembru 2019
Ġesù qagħad idur 
l-ibliet u l-irħula, 
jipprietka u jxandar 
l-Evanġelju tas-Saltna ta’ Alla. 
Kellu miegħu t-Tnax 
u xi nisa 
li kien fejjaqhom mill-ispirti 
ħżiena u mill-mard: 
Marija, 
li kienu jgħidulha ta’ Magdala, 
li minnha kienu ħarġu seba’ xjaten, 
Ġwanna, 
mart Ħuża, prokuratur ta’ Erodi, 
Susanna, 
u ħafna oħrajn, 
li kienu jaqduhom 
minn ġidhom. 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 8, versi 1-3

“Bl-istess imħabba li Ġesù jsawwab 
fina, aħna nistgħu nħobbuh, 

u nwasslu mħabbtu lill-oħrajn, 
fit-tama li huma wkoll isibu 

posthom fil-komunità ta’ 
ħbiberija mwaqqfa minn Ġesù 

Kristu. U għalkemm Ġesù diġà qed 
igawdi l-hena sħiħ tal-qawmien 
tiegħu, nistgħu nkunu ġenerużi 
miegħu, ngħinuh jibni Saltnatu 

f’din id-dinja, inkunu 
strumenti tiegħu biex inwasslu 

l-messaġġ tiegħu, id-dawl tiegħu 
u fuq kollox imħabbtu lill-oħrajn.”

PAPA FRANĠISKU,  
Eżortazzjoni Appostolika, Christus Vivit,

nru 153, 25 Marzu 2019
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Meta kont iddur il-postijiet, Mulej, 
ixxandar is-Saltna ta’ Alla,
kellek miegħek biex jgħinuk
kemm l-Appostli u kemm xi nisa 
li kienu ġarrbu l-fejqan li taf tagħti Int.
Hekk ukoll illum: 
Inti trid lilna 
biex ngħinuk tibni s-Saltna ta’ Alla fuq l-art. 
Inqeda bina, Mulej, 
ħalli jasal l-Evanġelju tiegħek kull fejn inkunu, 
u jkunu ħafna li jduqu l-benna tiegħu; 
ħalli jasal id-dawl tiegħek kull fejn inkunu, 
u jkunu ħafna li jilqgħuh;
ħalli tasal imħabbtek kull fejn inkunu,
u jkunu ħafna li jkebbu lilhom infushom fiha. 
Inqeda bina, Mulej.

Daqqa t’id
Kemm jien grat 

li Alla 
jagħmilni 

sieħeb tiegħu 
fil-bini 

ta’ Saltnatu? 

Kif qed ngħixha 
din is-sejħa?



Is-Sibt, 21 ta’ Settembru 2019
Id-dixxipli staqsew lil Ġesù x’kienet 
dik il-parabbola ta’ dak li ħareġ 
jiżra’. U hu qalilhom: “Iż-żerriegħa 
hi l-kelma ta’ Alla. Dawk ta’ matul 
il-mogħdija huma dawk li jisimgħu, 
imbagħad jiġi x-Xitan u jaħtfilhom 
il-kelma minn qalbhom. Dawk ta’ fuq 
il-blat huma dawk li, meta jisimgħu 
l-kelma, jilqgħuha bil-ferħ, iżda 
billi ma jkollhomx għeruq jemmnu 
għal ftit. Dawk li jaqgħu qalb 
ix-xewk huma dawk li jisimgħu, iżda 
l-inkwiet żejjed u l-għana u l-pjaċiri 
tal-ħajja joħonquhom. Imma dawk 
li jaqgħu f’art tajba huma dawk 
li jisimgħu l-kelma, jgħożżuha, 
u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 8, versi 9-15

“Ġesù jistedinna nħarsu fina 
nfusna: irroddu ħajr għall-art 

li għandna aħna u naħdmu fuq 
l-artijiet li għadhom mhumiex 

tajbin. Insaqsu lilna nfusna jekk 
qalbna hijiex miftuħa biex tilqa’ 

bil-fidi ż-żerriegħa tal-Kelma 
t’Alla. Insaqsu lilna nfusna jekk 

iż-żrar tal-għażż tagħna huwiex 
kbir fil-għadd jew fid-daqs: ejjew  

nagħrfu l-arbuxelli tal-vizzjijiet 
tagħna u nsejħulhom b’isimhom. 
Infittxu fina l-kuraġġ biex nagħtu 

kinsa tajba lill-art tagħna, 
kinsa tajba lill-qalb tagħna.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 16 Lulju 2017
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Il-ħajja tagħna, Mulej, 
hija taħlita tat-tajjeb u tal-ħażin.
Tħalliniex nibżgħu nikkonfrontawha
mal-kelma tiegħek: 
tħalliniex noqogħdu lura 
milli nħalluha tqawwina 
fl-isforzi tajbin 
li nkunu qegħdin nagħmlu;
tħalliniex nibżgħu nħalluha turina wkoll 
fejn inkunu qegħdin nirreżistuha,
fejn jeħtieġ 
li allura nagħmlu sforz ikbar 
biex din kelmtek 
tkun tista’ tħalli fina l-frott, 
u frott bil-kbir,
kif inhi x-xewqa tiegħek. 

Kinsa tajba
Liema huma 

r-reżistenzi 
li ħajti 

qed tagħmel 
lill-Kelma 

ta’ Alla? 

X’deċiżjonijiet 
irrid nieħu 

biex jonqsu 
dawn 

ir-reżistenzi?


