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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba 

sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex  

il-krib ta’ ħutna l-immigranti, li huma vittmi ta’ 

traffikar kriminali, jinstema’ u jingħata              

l-importanza li jixraqlu. 

Qari: Messaġġ ta’ Papa Franġisku       

għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigrant u           

r-Refuġjat 2018 

Kull barrani li jħabbat biebna hu okkażjoni li tlaqqagħna ma’ Ġesù Kristu, li jurina 

lilu nnifsu f’dak il-barrani li niftħulu l-bieb jew inwarrbuh f’kull żmien (ara Mt 25, 35.43).      

Il-Mulej jafda fl-imħabba tal-Knisja Omm lil kull bniedem imġiegħel jitlaq pajjiżu biex 

ifittex ġejjieni aħjar. Din is-solidarjetà trid turi ruħha b’mod konkret f’kull pass           

tal-esperjenza tal-immigrant: mit-tluq tal-vjaġġ tiegħu sakemm jasal u jerġa’ lura.  

Din hi responsabbiltà kbira li l-Knisja tħoss li għandha  ġġorrha flimkien ma’ dawk 

kollha li jemmnu u ma’ rġiel u nisa ta’ rieda tajba li kull wieħed, skont kif jista’, hu 

msejjaħ iwieġeb fil-pront b’ġenerożità, b’għerf u ħsieb għal tant sfidi li                              

l-immigrazzjoni qed iġġib magħha llum.  Dwar dan nixtieq nerġa’ nisħaq li “t-tweġiba 

komuni tagħna tista’ tinġabar f’erba’ verbi: nilqgħu, nipproteġu, nippromwovu u 

nintegraw, li huma bbażati fuq il-prinċipji tad-duttrina tal-Knisja”. 

Mulej, jiena nħobbok u nadurak. 

Mulej, inti d-Dawl, il-Verità u l-Ħajja. 

Grazzi Mulej talli ħlaqtna xbieha tiegħek. 

Nirringrazzjak talli tqis lill-bnedmin kollha, 

huma ta’ liema razza jew kulur tal-ġilda huma, bħala wliedek;  

u għalhekk aħna lkoll aħwa. 

Nirringrazzjak tal-ħajja li tajt lil kull ħlejqa tiegħek, 

sa mill-iżgħar insett jew l-iċken żerriegħa, sal-ħajja umana. 

Grazzi Mulej talli bgħatt lil ibnek il-waħdieni biex jurina x’inhi l-vera mħabba. 

Mulej, il-Papa Franġisku jixtieq li nitolbu  

sabiex il-krib ta’ ħutna l-immigranti, 

li huma vittmi ta’ traffikar kriminali,  

jinstema’ u jingħata l-importanza li jixraqlu. 

Mulej, jiddispjaċini ngħid li ħafna drabi 

aħna l-Insara nuru ostilità u indifferenza 
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lejn l-immigrant u lejn ir-refuġjat, u ninsew li dawn huma ħutna, 

li huma l-wiċċ miġrugħ ta’ ibnek Ġesù. 

Kemm nifilħu nkunu kattivi Mulej, 

meta nwarrbuhom u nagħtuhom il-ġenb  

u nħalluhom jgħixu fil-miżerja! 

Mulej, int għidtilna: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!” (Mt 14:27). 

Ħafna drabi nħallu l-biżgħat tagħna, fosthom l-biża’ tagħna mill-‘oħrajn’,  

Biża’ minn min ma nafux, min hu l-emarġinat, il-barrani… 

jikkundizzjonawlna ħajjitna u l-azzjonijiet tagħna. 

Nitolbok sabiex tagħtini l-kuraġġ biex ngħix tassew il-fidi tiegħi, 

sabiex nimxi fuq il-passi, it-tagħlim u l-kliem tiegħek. 

Nitolbok, Mulej, sabiex aħna, bħala Nsara,  

naħdmu flimkien biex nuru lill-immigranti  

l-imħabba ta’ Alla li dehret f’Ġesù Kristu. 

Nitolbuk, Mulej, sabiex timliena bil-kuraġġ  

ħalli ma nħallu lil ħadd jikkundizzjonalna  

l-mod kif aħna naħsbu u naġixxu,  

sal-punt li jagħmilna intolleranti, magħluqin  

u forsi – mingħajr ma nirrealizzaw - saħansitra razzisti.  

Għinna, Mulej, ħalli ma nħallux il-biża’ ċċaħħadna 

mix-xewqa u l-ħila li niltaqgħu mal-persuna l-oħra,  

ma’ dik il-persuna li hi differenti minna nnifisna.  

Fuq kollox, Mulej, għinna ħalli ma nħallux din il-biża’ 

ċċaħħadna minn opportunità li niltaqgħu miegħek  

f’min hu batut u emarġinat u li għandu bżonn l-għajnuna.  

Iftħilna għajnejna ħalli nagħrfu li dawn huma wkoll ħutna. 

Għinna ħalli nagħrfu li, bħala Nsara, aħna obbligati 

li nagħtu xhieda li kull persuna hi prezzjuża f’għajnejk 

u li kull persuna hija maħbuba minnek, 

hi ta’ liema lewn ta’ ġilda jew razza.  

Agħtina l-grazzja, Mulej, sabiex nuru ospitalità 

ma’ dawn in-nies li huma vulnerabbli, 

u b’hekk inkunu b’mod sħiħ is-sinjal tal-imħabba tiegħek.  

 

Kant 
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Qari: Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigranti u r-Refjuġati 

f’Jannar 2017  

Min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej tagħkom; u min irid ikun l-ewwel 

fostkom, għandu joqgħod ilsir ta’ kulħadd” (Mk 10:43-44). Mhix biss dwar il-migranti: hija 

dwar li nqiegħdu lil tal-aħħar fl-ewwel post. Ġesù Kristu jitlobna biex ma nċedux 

għal-loġika tad-dinja, li tiġġustifika l-inġustizzja mal-oħrajn biex ingawdi jien jew 

dawk tal-grupp tiegħi. “L-ewwel jien, u mbagħad l-oħrajn!” Minflok, il-motto veru   

tan-Nisrani hu, “Tal-aħħar jiġu l-ewwel!” Spirtu individwalista huwa art għammiela 

għal dik ix-xorta ta’ indifferenza għall-proxxmu tagħna li twassalna biex inħarsu lejh 

biss f’termini ekonomiċi, insiru ma jimpurtaniex mill-umanità tiegħu, u fl-aħħar ifeġġu 

fina sentimenti ta’ biża’ u ċiniżmu. Mhux dawn huma l-attitudnijiet li aħna spiss 

nadattaw lejn il-fqar, l-emarġinati u ‘l-iżgħar’ tas-soċjetà? U kemm għandna minn 

dawn ‘l-iżgħar’ fis-soċjetajiet tagħna! Fosthom, jiena naħseb l-ewwel fil-migranti,  

bit-toqol tagħhom ta’ nuqqasijiet u tbatijiet, waqt li kull jum ikunu qed ifittxu, spiss 

f’disperazzjoni, post fejn jgħixu fil-paċi u d-dinjità (Indirizz lill-Korp Diplomatiku, 11 ta’ Jannar, 2016). 

Fil-loġika tal-Evanġelu, tal-aħħar jiġu l-ewwel, u aħna għandna nqiegħdu lilna 

nfusna għas-servizz tagħhom. 

Mulej, ikolli nammetti li ħafna drabi aħna l-Insara  

nsibu lilna nfusna f’pożizzjoni li jirrikjedi li nirbħu l-preġudizzji tagħna,  

speċjalment meta nikkunsidraw l-immigrazzjoni.   

Ħafna drabi, fil-fatt, il-wasla ta’ immigranti, ta’ refuġjati  

u ta’ dawk li qed ifittxu kenn f’pajjiżna,  

tqajjem suspett u ostilità fost ħafna minna.   

Mulej, nitolbok biex aħna, bħala Nsara, naħdmu flimkien  

biex nuru lill-immigranti l-imħabba ta’ Alla li dehret f’Ġesù Kristu.  

Mulej, nitolbuk sabiex iIkoll nifhmu li, permezz tad-djalogu,  

nistgħu nirbħu l-biżgħat tagħna sabiex nilqgħu fostna  

lill-barrani u lil min qed ifittex il-kenn u s-sliem. 

Agħtina l-kuraġġ biex inkunu responsabbli  

fil-bini ta’ kultura msejsa fuq valuri li jwasslu għall-għaqda,  

għar-rispett lejn xulxin u għall-għajxien flimkien b’mod armonjuż. 

Għinna nifhmu li l-ospitalità tagħna trid tkun biex l-immigranti,  

li affrontaw vjaġġi riskjużi biex jaħarbu mill-vjolenza, mill-gwerra u mill-faqar, 

ma jerġgħux isibu ruħhom vittmi tal-faqar u l-perikli li minnhom ikunu ħarbu. 
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KANT 

Nitolbu flimkien 

Mulej, nitolbu skont il-fehma tal-Papa, sabiex il-krib ta’ ħutna l-immigranti, li huma 

vittmi ta’ traffikar kriminali, jinstema’ u jingħata l-importanza li jixraqlu.  

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Missier, ħafna drabi donni ma nismax il-krib tar-refuġjati. X’aktarx niġġudikahom 

ħażin, jew narahom bħala differenti, jew narawhom biss bħala piż fuq l-ekonomija 

tal-pajjiżi Ewropej. Għinni nifhem li r-refuġjati huma persuni li jissograw ħajjithom 

bit-tama li jsibu għixien aħjar. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Mulej, agħti d-dehen lill-mexxejja tal-pajjiżi tad-dinja sabiex jagħtu l-għajnuna u 

jagħmlu kull sforz  biex jinħolqu kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali aħjar fil-pajjiżi 

minn fejn ġejjin l-immigranti, biex b’hekk l-emigrazzjoni ma tkunx l-unika għażla għal 

dawk li qegħdin ifittxu l-paċi, il-ġustizzja, is-sigurtà u r-rispett sħiħ lid-dinjità umana.   

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Mulej, nitolbuk sabiex tagħtina l-grazzja li naraw fl-immigrant u fir-refuġjat, mhux 

tant problema li rridu nsolvu, imma l-proxxmu tagħna li rridu nilqgħu, nirrispettaw u 

nħobbu . 

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

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

sabiex nilqgħu fostna lill-immigranti u sabiex naħdmu ħalli ħadd minnhom 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 inkunu kapaċi nagħtu kas tal-oħrajn daqs kemm nagħtu kas 

tagħna nfusna u biex inkunu xhieda tal-imħabba tiegħek. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.  

Mulej, għinna ħalli nkunu lesti li nilqgħu u noffru l-għajnuna tagħna lil dawn ħutna li 

jkollhom iħallu pajjiżhom, biex b’hekk inkunu tassew komunità Kristjana, komunità 

aktar fraterna u miftuħa u li timxi fuq il-passi tal-Vanġelu. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.            


