
Il-Ħadd, 3 ta’ Novembru 2019
Żakkew, wieħed mill-kapijiet 
tal-pubblikani, u li kien għani, 
kellu xewqa li jara min kien 
Ġesù, imma ma setax minħabba 
l-folla, billi kien raġel qasir. 
Għalhekk mar jiġri ’l quddiem 
u xxabbat ma’ siġra ... Ġesù, kif 
wasal hemm, ħares ’il fuq u qallu: 
“Żakkew, isa, inżel minn hemm, 
għax illum jeħtieġli noqgħod 
għandek.” Dak niżel bla telf 
ta’ żmien, u kollu ferħan laqgħu 
għandu ... Żakkew, wieqaf, 
qal lill-Mulej: “Ara, Mulej, 
nofs ġidi se nagħtih lill-foqra, 
u jekk jien qarraqt b’xi ħadd 
irroddlu għal erba’ darbiet iżjed.” 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 19, versi 2-4a. 5-6. 8

“Il-ħarsa ta’ Ġesù tmur lil hemm 
mid-dnubiet u l-preġudizzji; Hu jara 

lill-persuna bl-għajnejn ta’ Alla, 
li ma jeħilx f’li jħares lejn il-passat, 

imma jara li fil-futur jista’ jsir 
it-tajjeb ... Kultant aħna nippruvaw 

nikkoreġu lil xi midneb billi 
nċanfruh, nikkonfrontawh bl-iżbalji 
u bl-imġieba nġusta tiegħu. Ġesù, 
kif iġib ruħu ma’ Żakkew, jurina triq 

oħra: dik li lil min jiżbalja nuruh 
is-siwi tiegħu, dik li Alla jkompli jara 
minkejja kollox. Dan jista’ jqanqal 
sorpriża pożittiva, li trattab il-qalb 
u timbotta lill-persuna biex toħroġ 

it-tajjeb li għandha ġo fiha.” 

PAPA FRANĠISKU, Angelus, 30 Ottubru 2016
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Mulej, 
Inti tħares lejn kull wieħed u waħda minna 
b’għajnejn partikulari: 
dawk ta’ Alla, 
dak Alla 
li m’hemm l-ebda ħaġa mhux flokha 
fina l-bnedmin 
li tista’ tħajru jnaqqas 
- imqar bi ftit -
mill-istima li Hu għandu tagħna.
Ħa tkun din l-istima, 
li lkoll kemm aħna ngawdu, 
li tħeġġiġna ninfetħu għalik 
u għas-salvazzjoni tiegħek, 
u għall-bnedmin l-oħra
bil-qalb kbira li għandek Int għalina.

Stima
Lil Alla 

nħalliH 
jagħtini 

għajnejH 
meta niġi 

biex inħares 
lejja nnifsi? 

U meta nħares 
lejn l-oħrajn 

irrid 
li jkolli 

għajnejH? 



It-Tnejn, 4 ta’ Novembru 2019
Ġesù qal lill-kap tal-Fariżej 
li kien stiednu għall-ikel: 
“Meta tagħti ikla jew pranzu, 
tistedinx lil ħbiebek jew lil ħutek 
jew lil qrabatek, u anqas ġirien 
għonja, għax għandhom mnejn 
imbagħad jistiednu lilek huma, 
u hekk iroddulek il-pjaċir 
li tkun għamiltilhom. 
Għall-kuntrarju, meta tagħmel ikla, 
stieden il-foqra, il-magħtubin, 
iz-zopop u l-għomja, 
u hieni int, 
għax dawn ma għandhomx 
minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, 
imma jroddhulek Alla 
meta l-ġusti jqumu għall-ħajja.” 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 14, versi 12-14

“Ġesù jgħid li min jospita lil xi ħadd 
bl-ebda mod ma għandu jfittex 

l-interessi tiegħu ... Kliemu għandu 
x’jaqsam ma’ li tagħżel il-gratwità 

minflok il-kejl opportunist li jfittex 
il-ħlas lura, l-interess u li jistgħana 

aktar. Il-foqra, is-sempliċi, dawk 
li ma jiswew xejn, qatt ma jistgħu 
jroddulek lura l-istedina għall-ikla. 
B’hekk Ġesù juri l-preferenza li hu 
għandu għall-foqra, l-imwarrbin, li 
huma l-magħżulin fis-Saltna t’Alla, 

u jvara l-messaġġ fundamentali 
tal-Evanġelju, li hu s-servizz 

lill-proxxmu għall-imħabba t’Alla.” 

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 28 Awwissu 2016
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Inti taf sewwa, Mulej,
kemm il-jien ta’ ġo fina 
jgħolli rasu 
anki f’dak li nagħmlu għal ħaddieħor;
kemm it-tentazzjoni 
biex naraw li mmorru tajjeb aħna 
minn fuq dahar is-servizz li nagħtu lill-oħrajn
qiegħda ġo fina;
kemm il-ħlas immedjat 
mhux faċli nwarrbuh minn quddiemna.
Nitolbuk, għalhekk, 
issaffilna l-motivazzjonijiet tagħna 
fit-tajjeb li nagħmlu b’risq bnedmin oħra.  
Xennaqna biss 
għall-ħlas li taf tagħti Int: 
il-ħajja ta’ dejjem.

Ħlas
X’inhu 

li jmexxini 
f’dak 

li nagħmel? 

Nagħmel jien
xi ħaġa b’xejn 

fil-veru sens 
tal-kelma? 



It-Tlieta, 5 ta’ Novembru 2019
Wieħed minn dawk li kienu ma’ 
Ġesù għall-mejda qallu: “Hieni min 
jiekol il-ħobż fis-Saltna ta’ Alla!” 
Iżda hu wieġeb: “Wieħed raġel 
għamel pranzu kbir u stieden 
ħafna nies. Meta sar il-ħin għall-ikel, 
bagħat lill-qaddej tiegħu għand 
il-mistednin biex jgħidilhom: 
‘Ejjew, għax ġa lest kollox.’ 
Imma lkoll xorta waħda bdew isibu 
xi skuża ... Il-qaddej raġa’ lura 
għand sidu u qallu kollox. Is-sinjur, 
b’korla fuqu, qal lill-qaddej tiegħu: 
‘Ħaffef, oħroġ fil-pjazez 
u t-triqat tal-belt, u daħħal hawn 
il-foqra u l-magħtuba u l-għomja 
u z-zopop’.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 14, versi 15-18a. 21

“Nistieden lil kull nisrani, huma 
liema huma l-post u l-qagħda 

li jinsab fihom, biex iġedded illum 
stess il-laqgħa personali tiegħu 

ma’ Ġesù Kristu jew, tal-inqas, 
biex jieħu deċiżjoni li jħalli lilU 

jiltaqa’ miegħu, li jfittxu bla heda 
kuljum. M’hemm ebda raġuni 

għaliex wieħed għandu jaħseb 
li din l-istedina mhix għalih ...
Min lest li jirriskja, il-Mulej ma 

jiddiżappuntahx, u meta xi ħadd 
jagħmel pass imqar ċkejken lejn 
Ġesù, jiskopri li Hu diġà kien qed 

jistennieh b’dirgħajh miftuħa.”

PAPA FRANĠISKU, Eżortazzjoni Appostolika,
Evangelii Gaudium, nru 3, 24 Novembru 2013
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Kemm ma tiġix Inti l-ewwel għalija, Mulej! 
Kemm inħalli ħwejjeġ jiġu qablek!
Kemm insib skużi 
biex ma nilqax l-istediniet 
li Inti tagħmilli b’dirgħajk miftuħa
ħalli tkun tista’ tidħol f’ħajti,
ħalli tkun tista’ taqsam miegħi mħabbtek, 
ħalli tkun tista’ tagħti lilek innifsek lili!
Tħallinix, Mulej, nibqa’ sejjer hekk: 
tħallinix nibqa’ nibdlek; 
tħallinix nibqa’ nirrifjuta l-inviti li tibgħatli;
tħallinix nibqa’ nipposponi 
li nħallik tiltaqa’ miegħi;
tħallinix nibqa’ ‘l bogħod 
milli nintefa’ b’għajnejja magħluqa 
f’dawk dirgħajk miftuħa!

Dirgħajn miftuħa
X’hemm f’ħajti 

bħalissa li 
qiegħda ttellifni 

milli naċċetta 
xi stedina 

li naf 
li ġejja 

minn Alla? 

Nista’ nagħmel 
xi ħaġa 

dwarha?



L-Erbgħa, 6 ta’ Novembru 2019
Kotra kbira ta’ nies 
kienet miexja ma’ Ġesù; 
hu dar lejhom u qalilhom: 
“Min ma jerfax salibu u jimxi warajja 
ma jistax ikun dixxiplu tiegħi ...
Għax liema sultan, 
li jkun sejjer jagħmel gwerra 
kontra sultan ieħor, 
ma joqgħodx l-ewwel bilqiegħda 
biex jara jekk jistax 
b’għaxart elef raġel 
iħabbatha ma’ min ġej 
għalih b’għoxrin elf ruħ? 
Għax inkella, 
meta l-ieħor ikun għadu ’l bogħod, 
ikollu jibgħatlu ambaxxata 
biex jitolbu l-ftehim għall-paċi.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 14, versi 27. 31-32

“Hawnhekk 
Ġesù ma jridx jiddiskuti l-gwerra; 

din hija biss parabbola. 
U b’din il-parabbola jrid jgħidilna 

li hemm gwerra akbar 
li rridu niġġieldu lkoll kemm aħna! 

Hija d-deċiżjoni qawwija 
u kuraġġuża li niċħdu l-ħażen 

u t-tlellix li dan iġib miegħu, 
li nagħżlu t-tajjeb 

u li nkunu lesti li nħallsu għalih 
personalment: 

dan hu li jfisser nimxu wara Kristu, 
li nerfgħu salibna! Din hi 

l-gwerra qalila kontra l-ħażen.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 8 Settembru 2013 
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It-taqbida kontra l-ħażen, Mulej, 
hija taqbida 
li għandha marbuta magħha prezz;
prezz li jrid iħallas 
kull min jagħżel li jimxi warajk.
Huwa prezz li jsallbu imma li jilliberah:
huwa prezz li jitlob minnu 
li jitqatta’ minn ġewwa 
biex ma jċedix għat-tlellix tal-ħażen, 
imma huwa prezz li jiftħu għas-sbuħija tat-tajjeb;
huwa prezz li minħabba fih
irid ikun lest li jsib ruħu iżolat, 
imma huwa prezz li jdaħħlu fil-kumpanija ta’ Alla.
Agħtina l-kuraġġ, Mulej, 
biex dan il-prezz 
ma jnaffarniex milli nibqgħu dixxipli tiegħek.  

Prezz
X’qed tiswieli 
l-mixja tiegħi 
wara Kristu? 

Lest 
li nħallas iżjed?



Il-Ħamis, 7 ta’ Novembru 2019
Il-pubblikani u l-midinbin 
kienu jersqu bi ħġarhom 
biex jisimgħu lil Ġesù. 
U kemm il-Fariżej 
u kemm il-kittieba 
kienu jgemgmu u jgħidu: 
“Nies midinba jilqa’ għandu dan 
u jiekol magħhom.”
U Ġesù qabad u qalilhom 
din il-parabbola: 
“Min hu dak fostkom 
li jkollu mitt nagħġa 
u jitlef waħda minnhom, 
u ma jħallix 
id-disgħa u disgħin l-oħra fid-deżert 
biex imur wara l-mitlufa 
sa ma jsibha?”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 15, versi 1-4

“Xi ħadd li hu f’sensih 
jagħmel il-kalkoli tiegħu: 

jissagrifika waħda 
biex iżomm disgħa u disgħin.

Imma Alla ma jirraġunax hekk. 
Hu għandu għal qalbu 
lilek li għadek ma tafx 

kemm hi sabiħa mħabbtu, 
int li għadek ma lqajtx lil Ġesù 

fiċ-ċentru tal-ħajja, 
int li mhux qed jirnexxilek 

tegħleb id-dnub tiegħek, int
li forsi minħabba l-ġrajjiet koroħ 

li ġrawlek f’ħajtek 
ma temminx fl-imħabba.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 15 Settembru 2019
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L-imħabba 
hekk tagħmillek, Mulej: 
titilfek minn sensik;
iġġibek tirraġuna b’mod stramb; 
iġġibek tagħmel il-kalkoli 
b’mod differenti għal kollox 
mill-mod 
ta’ kif wieħed jistenna 
li dak li jkun jagħmilhom!
Inti l-hena tiegħek 
tikkalkula b’mod stramb 
fejn nidħol jien,
fejn jidħol il-bnedmin, 
għax tħobbna wieħed wieħed u waħda waħda.
Inti qatt ma tgħoddna b’mitlufin.
Grazzi, Mulej.

Kalkoli strambi
Naċċetta 

l-estremità 
li biha 

Alla jħobb? 

Kemm jien grat 
għal 

imħabbtu?



Il-Ġimgħa, 8 ta’ Novembru 2019
Ġesù qal: “Lil wieħed xlewh lil sidu 
li kien qed iberbaqlu ġidu. 
Għalhekk is-sid qallu: ‘Agħtini kont 
tal-amministrazzjoni tiegħek’ ... 
Dak qal bejnu u bejn ruħu: ‘Naf 
x’nagħmel, ħalli meta nitwarrab 
insib lil ħaddieħor li jilqagħni 
għandu.’ U bagħat għal dawk li 
kellhom jagħtu lil sidu. ‘Kemm 
għandek tagħtih?’ staqsa lill-ewwel 
wieħed. ‘Mitt barmil żejt,’ wieġbu. 
Qallu: ‘Oħroġ il-karti tiegħek u 
ikteb tmenin.’ ... U s-sid faħħru lil dak 
l-amministratur ħażin talli ħadem 
b’rasu. Għax ulied din id-dinja jimxu 
bil-għaqal aktar minn ulied id-dawl 
ma’ min hu tal-qatgħa tagħhom.”  
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 16, versi 1b. 2a. 4-6. 8

“It-triq 
li Ġesù jgħallimna 

hija dik 
li forsi nistgħu nsejħulha 

t-triq tal-makakkerija nisranija.
 Huwa jgħidilna 

biex inkunu 
‘għaqlin bħas-sriep’;

imma rridu niftakru wkoll
li fl-istess nifs 

jgħidilna 
biex inkunu ‘safjin bħall-ħamiem’. 

Li nqiegħdu flimkien 
dawn iż-żewġ ħwejjeġ 

hija grazzja.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 8 Novembru 2013
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Mulej, l-għaqal u s-safa huma żewġ ħwejjeġ 
li Inti tgħidilna mhux biss biex inħaddmuhom 
imma biex inħaddmuhom flimkien. 
Meta ċ-ċirkustanzi ma jkunux favorevoli għalina,
żgur li ma tridniex inqarrqu.
Imma Inti ma tridx lanqas li nkunu fatalisti: 
ma tridx li nirraġunaw li m’hemmx x’tagħmel;
ma tridx li ma nibqgħux nemmnu fina nfusna; 
ma tridx li ningħalqu f’qoxritna.
Inti tridna nkissru moħħna  
biex naraw x’nistgħu nagħmlu; 
u dan dejjem bis-safa tal-qalb.
Din hija grazzja tiegħek, Mulej,
li l-għaqal u s-safa 
nżommuhom flimkien f’ħajjitna.
Tħalliniex neqsin minnha.

Għaqlin u safjin
Kif inħares 

lejn id-disfatti
f’ħajti? 

It-tama 
nisranija 
għandha

 xi ħaġa 
x’tgħidli?



Is-Sibt, 9 ta’ Novembru 2019
Wara li Ġesù keċċa lis-sarrafa 
u lill-bejjiegħa ‘l barra mit-tempju, 
id-dixxipli ftakru f’dak li kien 
hemm miktub fl-Iskrittura, 
“Il-ħeġġa għal darek fnietni.”
Imbagħad il-Lhud qabdu u qalulu: 
“X’sinjal se turina li inti tista’ 
tagħmel dan?” Ġesù weġibhom: 
“Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt 
ijiem nerġa’ ntellgħu.” Għalhekk 
il-Lhud qalulu: “Dan it-tempju 
ħa sitta u erbgħin sena biex inbena, 
u int se ttellgħu fi tlitt ijiem?” 
Iżda hu tkellem fuq it-tempju 
tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad 
qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu 
ftakru f’dan li kien qal.
Mill-Evanġelju skont San Ġwann,
kapitlu 2, versi 17-22a

“Il-ġest u l-messaġġ profetiku ta’ 
Ġesù jinftehmu b’mod sħiħ fid-dawl 

tal-Għid. Hawn għandna - skont 
Ġwanni - l-ewwel tħabbira tal-mewt 

u l-qawmien ta’ Kristu: ġismu, 
meqrud fuq is-salib, isir fil-Qawmien 

il-post fejn jiltaqgħu l-bnedmin 
ma’ Alla ... L-umanità tiegħu hija 

t-tempju tassew, fejn Alla juri lilu 
nnifsu, jitkellem, iħalli lil min 

jiltaqa’ miegħu. Dawk li tassew 
jaduraw lil Alla mhumiex dawk li 
jieħdu ħsieb it-tempju materjali, 
dawk li għandhom il-qawwa jew 

l-għarfien reliġjuż, imma dawk 
li jadurawH ‘fl-ispirtu u l-verità’.”

PAPA FRANĠISKU, Angelus, 8 Marzu 2015
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Inti t-Tempju l-ġdid, 
Mulej. 
Inti l-post il-ġdid 
fejn Alla jiltaqa’ mal-bniedem,
u fejn il-bniedem jiltaqa’ ma’ Alla.
Huwa permezz tiegħek 
imsallab 
u mqajjem mill-mewt
li aħna nistgħu nagħmlu l-esperjenza ta’ Alla. 
Huwa Inti 
li tagħmel lil Alla preżenti.
Huwa fik 
li aħna nistgħu nadurawH. 
Huwa permezz tiegħek 
li aħna nistgħu nadurawH. 
Glorja lilek għal dejjem.

Il-post tal-laqgħa
Kristu 

x’post għandu 
f’ħajti? 

Jien 
għadni marbut 

mat-tempju 
l-antik? 


