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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba 

biex ningħaqdu flimkien u nitolbu  sabiex 

il-Knisja fiċ-Ċina tippersevera fil-fedeltà 

tagħha lejn il-Vanġelu u tikber fl-għaqda. 

 

Qari: Siltiet mill-messaġġ ta’ Papa 

Franġisku lill-poplu Ċiniż u lill-Knisja 

Universali f’Settembru 2018 

Jien qed nistieden lill-Kattoliċi Ċiniżi kollha 

biex jaħdmu għar-rikonċiljazzjoni. Jalla kulħadd iżomm f’moħħu, 

b'entużjażmu appostoliku mġedded, il-kliem ta’ San Pawl: "Alla... 

irrikonċiljana miegħu nnifsu permezz ta' Kristu u tana l-ministeru                       

tar-rikonċiljazzjoni.” (2 Kor 5:18) 

F’dan l-ispirtu, u f'konformità mad-deċiżjonijiet li ttieħdu, nistgħu nagħtu bidu 

għal proċess bla preċedent, li nittamaw se jgħin biex ifejjaq il-ġrieħi tal-passat 

u jrodd lura l-għaqda sħiħa fost il-Kattoliċi Ċiniżi kollha, u jwassal għal żmien 

ta' kooperazzjoni fraterna akbar, sabiex inġeddu l-impenn tagħna                

għall-missjoni tax-xandir tal-Vanġelu. Għax l-iskop li għalih teżisti l-Knisja hu 

li tagħti xhieda ta' Ġesù Kristu u tal-imħabba tal-Missier, mimlija ħniena u 

maħfra.  

Fuq livell pastorali l-Komunità Kattolika fiċ-Ċina hija msejħa għall-għaqda, 

sabiex tegħleb il-firdiet li kien hemm fil-passat li ħolqu, u għadhom joħolqu,  

tbatija kbira fil-qlub ta' ħafna ministri (reliġjużi) u fidili. L-Insara kollha, u ħadd 

ma hu eskluż, għandhom joffru ġesti ta' rikonċiljazzjoni u għaqda. F'dan          

ir-rigward, ejjew inżommu f'moħħna t-twiddib ta' San Ġwann tas-Salib:          

"Fl-aħħar ta’ ħajjitna aħna se nkunu ġġudikati fuq l-imħabba." 

 

Mulej, inti Alla tagħna, inti ħlaqtna u għalhekk aħna tiegħek. 

Mulej, aħna lkoll il-poplu tiegħek u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħek. 

Għalhekk, Mulej, inkantawlek kant ta’ ferħ u ta’ ringrazzjament, 

inbierku ismek u nxandru għal dejjem il-ġustizzja tiegħek. (Salm 100) 

Mulej, ħafna mill-Kattoliċi fiċ-Ċina għaddew minn tbatija kbira 

u kienu vittmi ta’ persekuzzjoni minħabba li kien hemm min iġġakbinahom,  
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xi drabi anke membri tal-familji tagħhom stess. 

Żgur, Mulej, li se jsibuha diffiċli biex jegħlbu l-firdiet tal-passat. 

Mulej, agħtihom l-għajnuna sabiex ma jħallux  

it-tbatijiet, li dawn il-firdiet ħolqu, 

ixekkluhom milli jimxu fuq il-passi tal-Vanġelu. 

Agħtihom il-kuraġġ biex, minkejja l-weġgħat,  

ikunu jistgħu jibdew it-triq tar-rikonċiljazzjoni u l-maħfra, 

billi jaħfru sa sebgħa u sebgħin darba. (Mt 18:21). 

Kun magħhom Mulej, fil-mixja tagħhom fuq il-passi tal-Vanġelu 

u agħmlilhom il-kuraġġ biex jagħmlu dak li qalilna Ġesù, 

jiġifieri “Ħobbu lill-għedewwa tagħkom,  

u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom.” (Mt:5:45) 

Għinhom, Mulej, sabiex, minkejja d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom, 

huma jipperseveraw fil-fedeltà tagħhom lejn il-Vanġelu  

u jkunu xhieda tal-imħabba u l-ħniena kbira tiegħek, 

billi jaħdmu għall-għaqda u jaħfru lil xulxin minn qalbhom. 

Jalla, Mulej, huma jagħrfu dak li qal San Ġakbu fl-ittra tiegħu:  

X'jiswa, ħuti, li wieħed jgħid li għandu l-fidi  

jekk ma jurihiex fl-għemil tiegħu?   u ... 

il-fidi: jekk tkun weħidha u ma jkollhiex l-għemil,  

tkun mejta fiha nfisha. (Ġakbu 2:14,17) 

KANT 

Qari: Siltiet mill-messaġġ ta’ Papa Franġisku lill-poplu Ċiniż u lill-Knisja 

Universali f’Settembru 2018 

F’din is-sena, meta l-Knisja kollha qed tiċċelebra s-Sinodu dwar iż-Żgħażagħ, 

nixtieq ngħid kelma speċjali lilkom, żgħażagħ Kattoliċi Ċiniżi, li tidħlu mill-bieb 

tad-dar tal-Mulej "b’għana ta’ ħajr [u]  ta' tifħir" (Salm 100:4). Nitlobkom biex  

tikkooperaw fil-bini tal-futur ta' pajjiżkom permezz tat-talenti u r-rigali li 

rċevejtu, u biż-żgħożija tal-fidi tagħkom. Inħeġġiġkom biex twasslu, permezz 

tal-entużjażmu tagħkom, il-ferħ tal-Vanġelu lil kull min tiltaqgħu miegħu. 

Kunu dejjem lesti li timxu fuq il-gwida tal-Ispirtu s-Santu, li juri lid-dinja tal-lum 

it-triq għar-rikonċiljazzjoni u l-paċi. Ħallu lilkom infuskom tistgħaġbu bil-qawwa 

tal-grazzja li ġġeddidkom, anke meta jkun jidher li l-Mulej qed jitlob minnkom 
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iktar milli taħsbu li tistgħu tagħtu. Tibżgħux tisimgħu leħnu u hu jwassalkom 

lejn il-fraternità u l-għaqda, jagħtikom il-kapaċità ta’ djalogu u maħfra, u 

jurikom l-ispirtu ta' servizz, minkejja l-esperjenzi ta' wġigħ ta’ feriti tal-passat 

u anke riċenti, li forsi għadhom ma fiqux. 

Mulej, il-Papa jemmen ħafna f’dawk iż-żgħażagħ  

li jilqgħu lill-Mulej f’ħajjithom bis-serjetà, 

għax huma l-futur tal-Knisja. 

Mulej, nitolbuk sabiex tibgħat l-Ispirtu Qaddis  

sabiex inebbaħ liż-żgħażagħ Kattoliċi Ċiniżi 

jgħinu biex tinbena soċjetà fiċ-Ċina 

fejn huma jkunu jistgħu jgħixu lkoll flimkien fil-paċi u l-ħbiberija.  

Għinhom, Mulej, sabiex huma jkunu kapaċi jirbħu l-barrieri li jifirduhom,  

ifejqu l-firdiet, u jwarrbu kull l-vjolenza u kull preġudizzju.   

Agħmel li ż-żgħażagħ, permezz tal-ħidma tagħhom fil-Knisja Ċiniża, 

ikunu ż-żerriegħa ta’ għaqda fost il-Kattoliċi,  

għaqda li ma teqridx id-diversità imma tagħrafha,  

tirrikonċiljaha u tagħniha iżjed. 

Mulej, nitolbuk biex tgħin liż-żgħażagħ Kattoliċi Ċiniżi, 

biex ma jinqabdux fil-ġirja wara l-ġid materjali, 

li ħafna drabi jissarraf f’egoiżmu, inġustizzja u faqar spiritwali. 

Agħtihom il-kuraġġ sabiex huma jilqgħu s-sejħa 

biex joħorġu u jagħtu xhieda tal-Vanġelu tat-tama,  

il-Vanġelu ta’ Ġesù Kristu, u l-wegħda tas-Saltna tiegħu. 

Għinhom ħalli jifhmu dak li Ġesù qal permezz tal-parabboli, 

li s-Saltna tiġi fid-dinja mingħajr ħafna daqq ta’ trombi,  

tikber fis-skiet, imma tikber żgur kull fejn hi milqugħa  

mill-qlub miftuħa għall-messaġġ tagħha ta’ tama u salvazzjoni.   

Fl-aħħar nett nixtieq nitlob, kif talab il-Papa, biex iż-żgħażagħ 

jaqsmu maż-żgħażagħ tamparhom:  

fl-iskola, fuq ix-xogħol, fil-familji, fl-universitajiet  

u l-komunitajiet tagħħom, it-tama li Ġesù kapaċi jibdel kull sitwazzjoni, 

u li l-kelma tiegħu għandha l-qawwa tmiss kull qalb,  

tegħleb il-ħażin bit-tajjeb, u tibdel u tifdi lid-dinja. 
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KANT 

 

Nitolbu flimkien 

Nitolbuk sabiex tiftaħ il-qlub u l-imħuħ tal-Kattoliċi Ċiniżi, biex jagħrfu l-pjan 

tal-ħniena ta' Alla, li qed jitlobhom biex jirbħu l-preġudizzji personali u l-kunflitti 

bejn il-gruppi u l-komunitajiet, sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-mixja tagħhom 

lejn it-tama, l-imħabba, ir-rikonċiljazzjoni u l-għaqda.  

     Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Mulej, nitolbuk għall-poplu Kattoliku Ċiniż  sabiex jifhem li l-Ispirtu ta’ Ġesù 

jista’ jġib ħajja ġdida f’kull qalb umana u jista’ jibdel kull sitwazzjoni, anki dik li 

l-iktar tidher bla tama. 

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Mulej, nitolbuk sabiex tgħin lill-Kattoliċi Ċiniżi jaħdmu għall-ġustizzja u biex 

jifhmu li, permezz tad-djalogu u tal-maħfra, ikunu jistgħu jirbħu l-firdiet u          

d-diviżjonijiet bejniethom. 

      Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Mulej, ibgħat fost il-Kattoliċi Ċiniżi, bennejja tal-paċi ħalli dawn jaħdmu      

għar-rikonċiljazzjoni u l-għaqda bejniethom. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Nitolbu lill-Mulej, kif qalilna Papa Franġisku, sabiex naqilgħu l-grazzja li ma 

noqogħdux nitlajjaw meta l-Ispirtu jitlob minna li mmiddu pass ’il quddiem; 

anzi, nitolbuh il-kuraġġ appostoliku li nwasslu l-Evanġelu lill-oħrajn u li ma 

nħallux li ħajjitna ssir mużew ta’ tifkiriet. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Nitolbu wkoll biex, kif qal  il-Papa, f’kull qagħda, bħala Kattoliċi, inħallu            

lill-Ispirtu s-Santu jgħinna nikkontemplaw l-istorja mil-lenti ta’ Ġesù Rxoxt.  

B’hekk, il-Knisja, flok tegħja, tista’ tibqa’ miexja ’l quddiem billi tilqa’ s-sorpriżi 

tal-Mulej. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.   


