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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex 

ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex l-Insara, kif 

ukoll dawk ta’ reliġjonijiet oħra u l-bnedmin kollha 

ta’ rieda tajba, jaħdmu favur il-paċi u l-ġustizzja  

fid-dinja. 

Qari: Diskors tal-Papa waqt laqgħa mal-Mexxejja 

Reliġjużi f’Myanmar f’Novembru 2017. 

Waqt li kontu qed titkellmu ġietni f’moħħi talba, talba li ngħiduha spiss, meħuda   

mill-Ktieb tas-Salmi: “Kemm hi ħaġa sabiħa tara l-aħwa magħqudin flimkien.”   

Magħqudin flimkien ma jfissirx li aħna xorta, l-unità mhijiex uniformità, lanqas            

fl-istess  denominazzjoni. Kull wieħed għandu l-valuri tiegħu, ir-rikkezza tiegħu u 

anki n-nuqqasijiet tiegħu. Aħna lkoll differenti, u kull denominazzjoni għandha            

r-rikkezza tagħha, it-tradizzjonijiet tagħha; għandha rikkezza x’tagħti u x’taqsam 

mal-oħrajn.  U dan jista’ jseħħ biss jekk ngħixu fil-paċi. U l-paċi tinbena f’kor ta’ 

differenzi… hu propju minn dawn id-differenzi li jitwieled id-djalogu. ...M’għandniex 

nibżgħu mid-differenzi.  Wieħed hu Missierna, aħna lkoll aħwa. Ejjew ninħabbu bħal 

aħwa. U jekk niddiskutu bejnietna, ejjew nagħmlu dan bħal aħwa li malajr 

jirrikonċiljaw bejniethom u dejjem jaslu biex ikunu aħwa. Naħseb li hekk biss tinbena 

l-paċi. 

Mulej tiegħi u Alla tiegħi, inti s-sultan tal-paċi. 

Mulej, inti ħlaqtna lkoll xbieha tiegħek 

u għalhekk ma tħarisx lejn l-uċuh jew lejn il-kulur tal-ġilda 

għax għalik aħna lkoll uliedek, ilkoll indaqs. 

Aħna lkoll il-maħbubin tiegħek. 

Mulej, int żgur tixtieq tara l-paċi u l-għaqda jsaltnu fostna. 

Iżda aħna, Mulej, nintilfu naraw id-differenzi, 

nintilfu f’ferneżija ta’ egoiżmu, 

u għalhekk ma nirrispettawx id-dinjità ta’ ħutna l-bnedmin. 

Flok ma napprezzaw dawn id-differenzi 

u ningħaqdu u naħdmu flimkien, 

noħolqu problemi fejn m’għandhomx jinħolqu. 

Noħolqu inġustizzji u nwarrbu l-mogħdrija u l-imħabba. 

Nitolbuk Mulej sabiex tgħinna nwarrbu dan l-atteġjament tagħna, 

ħalli lkoll ngħixu bħal aħwa 

u b’hekk jirnexxielna ngħixu fil-hena, fil-paċi u s-sliem. 
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Mulej, flimkien mal-Papa Franġisku nixtieq nitlob 

sabiex l-Insara, kif ukoll dawk ta’ reliġjonijiet oħra  

u l-bnedmin kollha ta’ rieda tajba,  

jaħdmu favur il-paċi u l-ġustizzja fid-dinja. 

Agħtina l-kuraġġ, Mulej, li nwarrbu kull tip ta’ vjolenza u inġustizzja, 

ħalli b’hekk isaltnu s-sliem u l-paċi dejjiema fid-djar tagħna u fil-pajjiżi tagħna. 

Għinna, Mulej, ħalli nittrattaw lil xulxin b’dinjità, 

ħalli nbiegħdu minn qalbna u minn ħsibijietna 

dak kollu li jġib id-diżgwid, il-firda u l-ġlied, 

sabiex b’hekk insaħħu l-kultura ta’ non-vjolenza, 

kultura ta’ paċi u għaqda li twarrab dak kollu li jifridna.  

Għinna ħalli nagħrfu nħaddnu kultura u sentimenti  

ta’ maħfra, mogħdrija, tama u mħabba,  

iżda fuq kollox agħtina l-kuraġġ biex inwieġbu għall-ħażin bit-tajjeb, 

ħalli b’hekk inkissru ċ-ċirku vizzjuż ta’ mibegħda, ġlied u vjolenza.              

 

KANT 

Qari: Messaġġ tal-Papa Franġisku fiċ-ċelebrazzjoni tal-ħamsin Jum Dinji Tal-Paċi 

f’Jannar 2017 

Ġesù nnifsu għex fi żminijiet vjolenti. Madankollu huwa għallem li l-vera battalja 

sseħħ fejn jiltaqgħu l-vjolenza u l-paċi, fil-qalb tal-bniedem: għax "huwa minn 

ġewwa, mill-qalb umana, li l-intenzjonijiet ħżiena jiġu" (Mk 7:21). Iżda l-messaġġ ta' 

Kristu joffrilna approċċ pożittiv. Huwa ma hediex jippriedka l-imħabba ta' Alla li tilqa' 

u li taħfer mingħajr ebda kundizzjoni. Huwa għallem lid-dixxipli tiegħu biex iħobbu 

lill-għedewwa tagħhom (cf. Mt 5:44) u ‘biex idawru ħaddejhom in-naħa l-oħra’ (cf. mt 5:39). 

Ġesù stess wera t-triq ta' non-vjolenza, meta waqqaf lil dawk li  kienu akkużaw       

lill-mara li nqabdet f’adulterju milli jħaġġruha (cf. Ġw 8:1-11), u meta, fil-lejl qabel ma 

miet, huwa qal lil Pietru biex iwarrab ix-xabla tiegħu (cf. Mt 26:52). Huwa għex ħajtu 

b’dak il-mod sal-aħħar, sas-Salib, fejn huwa sar il-Paċi tagħna u temm l-ostilità (cf. Ef 

2:14-16). Kull min jaċċetta l-aħbar it-tajba ta' Ġesù huwa kapaċi li jagħraf il-vjolenza li 

tinsab fih u jkun jista’ jfieq permezz tal-ħniena ta' Alla u, min-naħa tiegħu, isir 

strument ta' rikonċiljazzjoni.  

Biex inkunu dixxipli vera ta ' Ġesù llum ifisser li rridu nħaddnu wkoll it-tagħlim tiegħu 

dwar in-non-vjolenza. Il-Papa Benedittu XVI jenfasizza li: "għall-Insara,                       

in-non-vjolenza mhix biss mġieba tattika, iżda hija l-mod kif persuna tgħix u 
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tingħaraf, kif ukoll li jkollok l-attitudni ta’ wieħed li huwa tant konvint mill-imħabba u 

l-qawwa ta' Alla, li ma jibżax jindirizza l-ħażen bl-armi tal-imħabba u l-verità biss.                            

In-non-vjolenza ma tikkonsistix f’li wieħed iċedi għall-ħażen..., iżda li jwieġeb     

għall-ħażin bit-tajjeb (cf. Ru 12:17-21), u b'hekk inkissru l-katina tal-inġustizzja.”  

Mulej Ġesù, inti t-triq li twassalna għand il-Missier. 

Nirringrazzjawk Mulej għax int id-dawl u s-salvazzjoni tagħna.  

Inti ġejt fostna biex teħlisna mid-dnub 

u biex turina kif għandna nħobbu lil xulxin 

u kif għandna ngħixu fis-sliem u l-paċi ma’ kulħadd, 

anke mal-għedewwa tagħna. 

Mulej, jekk inħarsu lejn il-mod kif għext ħajtek 

u nimxu fuq il-passi tiegħek, żgur li nitgħallmu kif għandna ngħixu, 

kif għandna nġibu ruħna mal-oħrajn,  

biex b’hekk inwarrbu l-vjolenza u ngħixu flimkien fis-sliem u fil-paċi. 

Mulej, meta int kont fid-dinja, inti għallimt li:  

“Ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fil-bniedem itebbgħu; 

imma dak li joħroġ minn ġol-bniedem, dak hu li jtabba' lill-bniedem." (Mk 7:17) 

Nitolbuk, eħlisna mill-ħażen kollu li hemm fi qlubna, 

bħall-mibegħda, l-għira, il-qerq u s-suppervja,  

biex b’hekk inkunu nistgħu nibnu ħajjitna 

fuq il-verità, l-imħabba, il-ġustizzja, il-maħfra u l-ħniena. 

Għinna Mulej, ħalli l-fidi tagħna tkun imsejsa fuq qalb sinċiera 

u fuq imħabba lejk, biex b’hekk aktar nikbru fl-imħabba tal-proxxmu.  

Nitolbuk ukoll sabiex tagħtina d-don tal-imħabba, 

biex fi spirtu ta’ għaqda, inkunu nistgħu niddjalogaw bejnietna 

u naħdmu flimkien għall-ġustizzja u l-paċi. 

Mulej, kun int id-dawl tagħna  

meta nsibu ruħna f’sitwazzjonijiet diffiċli, 

u agħtina l-grazzja biex inneħħu minn qalbna  

kull ħsieb ta’ mibegħda u ta’ vendetta, 

biex inkunu nistgħu nwieġbu għall-ħażin li jagħmlulna 

b’għemil tajjeb li jimxi fuq il-passi tiegħek 

u li jkun imsejjes fuq l-imħabba. 

Agħtina l-kuraġġ li nagħrfu li fina wkoll 

hemm sentimenti ta’ ħażen u egoiżmu,  

biex b’hekk inkunu kapaċi nerħu ruħna fil-ħniena tiegħek. 
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Għinna ħalli nkunu strument ta’ rikonċiljazzjoni 

biex b’hekk inkunu xhieda tal-imħabba tiegħek fid-dinja. 

 

KANT 

 

Nitolbu flimkien 

 

Mulej, ibgħat fostna bennejja tal-paċi ħalli dawn jaħdmu għar-rikonċiljazzjoni fost    

il-ġnus u għall-ġustizzja u s-sliem fid-dinja. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, aħna lkoll membri tal-familja kbira tal-bnedmin. Agħtina l-kuraġġ biex, 

flimkien ma’ oħrajn, inkunu responsabbli fil-bini ta’ kultura msejsa fuq valuri li 

jwasslu għall-għaqda, għar-rispett lejn xulxin u għall-għajxien flimkien b’mod 

armonjuż. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, nitolbuk sabiex turina kif permezz tad-djalogu biss nistgħu nirbħu l-konflitti u 

d-diviżjonijiet li jifirduna. 

          Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Bħala Nsara aħna għandna naħdmu għall-paċi u l-ġustizzja. Mulej, agħtina l-kuraġġ 

sabiex ma nibżgħux inxerrdu l-messaġġ tal-imħabba tiegħek fost il-ġnus u sabiex 

naħdmu ħalli ħadd ma jħossu eskluż, u b’hekk inkunu kapaċi noffru t-tama lil dawk 

li l-iktar għandhom bżonnha. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, għinna biex nagħtu kas tal-oħrajn daqs kemm nagħtu kas tagħna nfusna. 

Agħtina l-paċi tiegħek f’qalbna ħalli aħna nxerrdu l-paċi u s-sliem li tant għandna 

bżonn fid-dinja tal-lum. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.   

 

Mulej, nitolbu skont il-fehma tal-Papa, sabiex l-Insara, kif ukoll dawk ta’ reliġjonijiet 

oħra u l-bnedmin kollha ta’ rieda tajba, jaħdmu favur il-paċi u l-ġustizzja fid-dinja. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

            


