Il-Ħadd, 15 ta’ Marzu 2020
Ġesù ġie f’belt tas-Samarija, jisimha
Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakobb
kien ta lil ibnu Ġużeppi, fejn kien
hemm ukoll il-bir ta’ Ġakobb ...
Għajjien kif kien mill-mixi, qagħad
bilqiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara
mis-Samarija timla l-ilma. “Agħtini
nixrob”, qalilha Ġesù ... Il-mara
mis-Samarija qaltlu: “Kif! Inti Lhudi
u titlob lili, Samaritana, biex nagħtik
tixrob?” Qaltlu hekk għax il-Lhud
ma jitħalltux mas-Samaritani.
Ġesù weġibha: “Kieku kont taf
id-don ta’ Alla u min hu dak li
qiegħed jgħidlek: ‘Agħtini nixrob’,
kieku int kont titolbu, u hu
kien jagħtik ilma ħaj.”
Mill-Evanġelju skont San Ġwann,
kapitlu 4, versi 5a. 6b-7. 9-10
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“L-ilma li jagħti l-ħajja ta’ dejjem
tferra’ fi qlubna meta għammduna;
dakinhar Alla bidilna u mliena
bil-grazzja tiegħu. Imma jista’ jkun
li dan id-don insejnieh, jew
irriduċejnieh għal data fil-ħajja
tagħna; u forsi qed immorru
nfittxu ‘bjar’ li l-ilma tagħhom ma
jaqtgħalniex għatx. Meta ninsew
l-ilma veru, immorru nfittxu bjar
li l-ilma tagħhom mhux nadif ...
Allura Ġesù jkellem lilna bħalma
jkellem lis-Samaritana. Lilu diġà
nafuh, imma forsi għadna ma
ltqajniex miegħu personalment ...
bħala s-Salvatur tagħna.”
PAPA FRANĠISKU, Angelus, 19 Marzu 2017

Bjar
In-nixfa
li jiena nħoss
f’ħajti,
biex nagħżel
li ntaffiha?
Kemm
qed nippermetti
lili nnifsi
li Kristu
jisqini
l-ilma ħaj?

Bil-għatx ma noqgħodx, Mulej!
U fil-ferneżija li taqbadni
biex - akkost ta’ kollox naqta’ kull għatx li nġarrab f’ħajti,
insib ruħi nikkuntenta malajr
bl-ewwel bir li jitfaċċa quddiemi,
ukoll jekk inkun naf
li l-ilma ta’ ġo fih huwa ilma mdardar,
ilma qiegħed,
ilma li, iva, jaqta’ l-għatx, imma għal ftit!
Ressaqni dejjem iżjed, Mulej,
lejn l-ilma ħaj u veru li huwa Int.
Kun Int li taqtagħli l-għatx tiegħi.
Kun Int li tagħti tifsira lil ħajti.
Kun Int li tagħti sens
lil dak kollu li jien ngħaddi minnu.

It-Tnejn, 16 ta’ Marzu 2020
Ġesù qal lin-nies fis-sinagoga:
“Din il-kitba seħħet illum, intom
u tisimgħu.” U lkoll laqgħu kliemu
u stagħġbu għall-kliem mimli
ħlewwa li kien ħiereġ minn fommu
u bdew jgħidu: “Dan mhuwiex
bin Ġużeppi?” Iżda hu qalilhom:
“Żgur li se tgħidu għalija dan
il-proverbju: ‘Tabib, fejjaq lilek
innifsek.’ Dak kollu li smajna li ġara
f’Kafarnahum agħmlu hawn
f’pajjiżek ukoll!” U żied jgħidilhom:
“Kien hemm bosta lebbrużi f’Iżrael
fi żmien il-profeta Eliżew, imma
ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief
Nagħman tas-Sirja.” Meta semgħu
dan kulħadd imtela bil-korla.’’
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 4, versi 21-24a. 27-28
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“Il-Vanġeli jgħidulna
li fin-nies ta’ żmien Ġesù
tqanqlu sentimenti kuntrarji ...
Għall-bidu ‘ilkoll laqgħu kliemu
u stagħġbu għall-kliem
mimli ħlewwa li kien ħiereġ
minn fommu’; imma wara,
tfaċċat mistoqsija suspettuża:
‘Dan m’huwiex bin Ġużeppi?’ U
fl-aħħar ‘kulħadd imtela bil-korla.’
Riedu jixħtuh ’l isfel
minn fuq xifer ta’ rdum.
Hekk twettaq dak li kien ħabbar
ix-xwejjaħ Xmun lil Marija:
ikun ‘sinjal li jmeruh.’”
PAPA FRANĠISKU,
Omelija, Bażilika tal-Vatikan, 24 Marzu 2016

Mill-irdum għal isfel!
Nammetti
b’umiltà
li fija
hemm it-taħlit
ta’ kif inħares
lejn il-Persuna
ta’ Kristu?
Is-sejħa
biex
nibqa’ nfittxu,
insegwiha?

Quddiem il-persuna tiegħek, Mulej,
jien ukoll
mhux dejjem inħoss l-istess.
Xi drabi nħossok iġġenninni għal warajk;
inħossok timlieni b’entużjażmu kbir;
inħossok tagħtini kuraġġ ta’ sur;
inħoss li mnalla ltqajt miegħi.
Drabi oħra
inħossok tħawwadni b’li tgħid;
inħossok timlieni bid-dubji;
inħossok tfixkilni b’li tagħmel;
u ngħid li aħjar ma ltqajt miegħek xejn.
Tiħux għalija, Mulej, u aħfirli
ta’ meta - wkoll jekk mhux lilek lil kliemek inkun irrid nixħithom
minn fuq l-irdum għal isfel!

It-Tlieta, 17 ta’ Marzu 2020
Pietru
resaq
lejn Ġesù
u qallu:
“Mulej,
xi kemm-il darba
jrid jonqosni ħija
biex
jiena naħfirlu?
Sa
seba’ darbiet?”
Wieġbu
Ġesù:
“Ma ngħidlekx
sa seba’ darbiet.
Imma
sa sebgħa u sebgħin darba.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 18, versi 21-22
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“L-imħabba ta’ Kristu,
imsawba fil-qlub tagħna
mill-Ispirtu s-Santu, tagħtina
l-qawwa li ngħixu u li nkunu hekk:
persuni li kapaċi naħfru dejjem;
li nafdaw dejjem
għax mimlijin fidi f’Alla;
li nnisslu dejjem it-tama
għax mimlijin tama f’Alla;
persuni li jafu jissaportu
bil-paċenzja
kull sitwazzjoni u kull bniedem,
f’għaqda ma’ Ġesù,
li ħa fuqu b’imħabba
t-toqol ta’ dnubietna kollha.”
PAPA FRANĠISKU, Omelija,
Bażilika tal-Vatikan, Konċistorju, 18 Frar 2015

Sebgħa u sebgħin
Hemm xi ħadd
li jien
qed neskludi
mill-maħfra
tiegħi?
Miftuħ jien
għall-qawwa
ta’ Alla
li jrid jagħmilni
bħalu
f’kemm naħfer?

Jien ukoll, Mulej,
nagħmillek il-mistoqsija li jagħmillek Pietru,
bil-ħsieb
li forsi tgħidli li hemm limitu għal kollox,
anki għall-maħfra;
bil-ħsieb li forsi tgħidli li hemm xi drabi
li fihom jien nista’ niżgiċċa minnha!
Imma t-tweġiba tiegħek hija ċara u radikali:
maħfra lil kulħadd u dejjem.
Maħfra bħal din,
ma nistax ngħid li mhijex sabiħa,
imma tqila, Mulej.
Għalhekk nitolbok:
qawwini, saħħaħni, wessagħli qalbi,
Inti li lili - u mhux lili biss taħfirli dejjem u kollox.

L-Erbgħa, 18 ta’ Marzu 2020
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:
“Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’
l-Liġi jew il-Profeti; jiena ma ġejtx
biex inwaqqagħhom, iżda biex
inwassalhom għall-milja tagħhom.
Tassew ngħidilkom, li sa ma jkunu
għaddew is-sema u l-art anqas
l-iżgħar ittra jew tikka waħda
mil-Liġi ma titneħħa sa ma jkun
seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib
fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn
dawn il-kmandamenti u jgħallem
lin-nies biex jagħmlu l-istess,
dan jissejjaħ l-iżgħar fis-Saltna
tas-Smewwiet. Imma min
iħarishom u jgħallimhom, dan kbir
jissejjaħ fis-Saltna tas-Smewwiet.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 5, versi 17-19
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“Ġesù ma jagħtix importanza biss
lill-ubbidjenza tal-liġi
u lill-imġieba kif tidher minn barra.
Hu jmur għall-għeruq tal-liġi,
billi jfittex fuq kollox
l-intenzjoni tal-bniedem,
u għalhekk il-qalb tiegħu,
il-post minn fejn jitnisslu
l-azzjonijiet tajbin
jew ħżiena tagħna.
Biex ikollna mġieba
tajba u onesta,
il-liġijiet mhumiex biżżejjed,
imma jeħtieġu
motivazzjonijiet aktar profondi.”
PAPA FRANĠISKU,
Angelus, 16 Frar 2014

Għall-għeruq tal-liġi
Għalija,
il-kmandamenti
ta’ Alla
huma biss
sett ta’ regoli
li jien
irrid nosserva?
Kemm
naċċettah
id-dawl
li Ġesù jagħtini
biex
il-kmandamenti
ngħixhom
aħjar?

Inti, Mulej,
żgur li m’għandek l-ebda ħsieb li teqred il-Liġi.
L-għan tiegħek hu
li tgħinna mmorru lil hemm
minn xi osservanza riġida u esterna
li mhux talli ma tilliberax
talli toqtol l-ispirtu veru tal-Liġi u lilna;
li tgħinna ninżlu aktar fil-fond
tat-tifsira tal-Kmandamenti.
Kliemek jurina
kif ngħixuhom fl-iskop veru tagħhom.
Kliemek jurina b’mod konkret ħafna
kif il-ħajja tagħna bħala dixxipli tiegħek
ngħixuha b’mod sabiħ u b’mod profond.
Grazzi, Mulej, ta’ dan kliemek
li jista’ jagħmilna ħielsa tassew.

Il-Ħamis, 19 ta’ Marzu 2020
Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi,
qabel ma marru joqogħdu flimkien,
ħarġet tqila bil-ħidma tal-Ispirtu
s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien
raġel ġust u li ma riedx ixandarha
quddiem kulħadd, għamel f’rasu
li jibgħatha bil-moħbi tan-nies.
Wara li qatagħha li jagħmel hekk,
deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u
qallu: “Ġużeppi, bin David, la tibżax
tilqa’ għandek lil Marija b’martek,
għax dak li tnissel fiha ġie bil-ħidma
tal-Ispirtu s-Santu. Hi jkollha iben, u
inti ssemmih Ġesù, għax hu jsalva
l-poplu tiegħu minn dnubiethom.”
Ġużeppi, meta qam, għamel
kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej.
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 1, versi 18-21. 24a
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“Ġużeppi hu dak li jipproteġi
lill-oħrajn għax jaf jisma’ lil Alla,
iħalli r-rieda tiegħu tmexxih,
u propju għalhekk hu bil-wisq
iktar sensibbli għall-persuni
li jiġu fdati f’idejh, jaf jaqra
l-ġrajjiet b’realiżmu, hu attent
għal dak li hemm madwaru,
u jaf jieħu d-deċiżjonijiet l-iktar
għarfa. Fih nilmħu kif wieħed
għandu jwieġeb għas-sejħa ta’
Alla, b’disponibbiltà, mill-ewwel,
imma nilmħu wkoll liema hi
l-qalba tal-vokazzjoni nisranija.”
PAPA FRANĠISKU,
Omelija, Bidu tal-Ministeru bħala Papa,
Pjazza San Pietru, Vatikan, 19 Marzu 2013

B’rispett lejn il-Verità
Kif neħodhom
id-deċiżjonijiet
jien?
Liema hi
l-aqwa verità
għalija?

Lil Ġużeppi, Mulej,
kulħadd jaħsbu bniedem ċass u bla siwi!
Imma meta kollox ikun qed jgħidlu
li skopra l-verità
ma joqgħodx lura milli jieħu deċiżjoni radikali.
U quddiem kelmtek
- li għalih issa ssir il-Verità li tisboq kollox ireġġa’ kollox lura
u jieħu lil Marija b’martu.
Ibqa’ kellimna, Mulej, b’dan Ġużeppi;
ibqa’ kellimna bil-karattru sod imma umli tiegħu;
ibqa’ kellimna bid-disponibbiltà tiegħu lejk;
ibqa’ kellimna
bis-sensibbiltà tiegħu lejn ta’ madwaru;
ibqa’ kellimna
bil-ħarsien u l-protezzjoni li huwa jaf joffri.

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Marzu 2020
Wieħed mill-kittieba
resaq fuq Ġesù u staqsieh:
“Liema wieħed fost il-kmandamenti
kollha huwa l-ewwel?”
Ġesù wieġbu:
“L-ewwel wieħed huwa dan:
‘Isma’ Iżrael!
Il-Mulej, Alla tagħna,
Mulej wieħed hu,
u int għandek tħobb lill-Mulej,
Alla tiegħek, b’qalbek kollha,
b’ruħek kollha, b’moħħok kollu,
u bil-qawwa tiegħek kollha.’
U t-tieni hu dan:
‘Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.’
Ma hemmx kmandament
ieħor akbar minn dawn.”
Mill-Evanġelju skont San Mark,
kapitlu 12, versi 28-31
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“Ġesù jżid xi ħaġa li ma kienx
talabha l-għaref tal-liġi.
Jgħid: ‘It-tieni wieħed jixbħu:
Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.’
Dan ma jivvintahx Ġesù,
għax jinsab fil-ktieb tal-Levitiku.
Dak li għamel ġdid hu li poġġa
dawn iż-żewġ kmandamenti
flimkien - l-imħabba lejn Alla
u l-imħabba lejn il-proxxmu u b’hekk juri li dawn ma jistgħux
jinfirdu ... Mhux possibbli tħobb
lil Alla bla ma tħobb lill-proxxmu,
u mhux possibbli tħobb
lill-proxxmu bla ma tħobb lil Alla.”
PAPA FRANĠISKU,
Angelus, 26 Ottubru 2014

Dak li Alla jgħaqqad
Inħalli
lill-Mulej
jeħodni
għand
il-proxxmu?
Lill-proxxmu
nħallih jeħodni
għand il-Mulej?

Mulej,
meta jien ninfetaħ għalik,
Inti tiftaħli qalbi għall-proxxmu;
u l-proxxmu jerġa’ jeħodni lejk.
Meta jien nagħmilha miegħek
Inti tibgħatni nagħmilha mal-proxxmu;
u l-proxxmu jerġa’ jeħodni lejk.
Meta jien inħobb lilek,
Inti tibgħatni nħobb lill-proxxmu;
u l-proxxmu jerġa’ jeħodni lejk.
Meta jien inqim lilek
Inti tibgħatni nqim lill-proxxmu;
u l-proxxmu jerġa’ jeħodni lejk.
Agħmel, Mulej, li jien ma nazzarda qatt
nifred lilek mill-proxxmu
u lill-proxxmu minnek.

Is-Sibt, 21 ta’ Marzu 2020
Kien hemm uħud li kienu jafdaw
fihom infushom li huma ġusti
u kienu jmaqdru lill-oħrajn.
Ġesù qalilhom din il-parabbola:
“Żewġt irġiel, wieħed Fariżew
u l-ieħor pubblikan, telgħu
fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew,
wieqaf, talab hekk f’qalbu: ‘O Alla,
niżżik ħajr li m’iniex bħall-bqija
tal-bnedmin, ħalliela, inġusti ...’
Iżda l-pubblikan, bilwieqfa
fil-bogħod anqas biss ried jerfa’
għajnejh lejn is-sema, imma beda
jħabbat fuq sidru u jgħid: ‘O Alla,
ħenn għalija, għax jien midneb!’
Ngħidilkom jien li dan, u mhux
l-ieħor, niżel id-dar iġġustifikat.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 18, versi 9-11. 13-14a

25

“Il-Fariżew hu sewwa sew
l-ikona tal-korrott
li jagħmel tabirruħu li qed jitlob,
imma jirnexxielu biss
joqgħod jiffanfra quddiem mera ...
Is-suppervja tikkomprometti
kull għemil tajjeb, tbattal it-talb
mill-essenza tiegħu, tbiegħed
minn Alla u mill-oħrajn ... Jekk
it-talba tas-supperv ma tilħaqx
il-qalb ta’ Alla, l-umiltà tal-imsejken
tiftaħhielu beraħ. Alla, dgħufija
waħda għandu: jaqa’ għall-umli.
Quddiem qalb umli, Alla jiftaħ
għal kollox il-qalb tiegħu.”
PAPA FRANĠISKU,
Udjenza Ġenerali, 1 Ġunju 2016

‘Le’ għall-fanfarunati
Jien xi ħadd
li jidhirli
li Alla
huwa midjun
lejja?
Kemm
nagħrafha
d-dipendenza
tiegħi
fuq Alla?

Neħħi minni, Mulej,
il-fanfarunati tal-Fariżew tal-parabbola,
li huwa tant mimli bih innifsu
li fil-laqgħa tiegħu ma’ Alla permezz tat-talb
ma jħallilu l-ebda spazju biex jidħol Hu:
jagħżel li jkun hu nnifsu l-protagonista,
u lilU jġibu qisu xi ħadd li quddiemu jrid jiskot
ħalli jisimgħu jgħidlu kemm hu bravu
u kemm huwa differenti mill-oħrajn!
Agħmilni nixbah lill-pubblikan tal-parabbola,
li jħossu tant ċkejken,
li jistenna kollox mingħand Alla:
jekk se jqum fuq saqajh,
huwa jagħraf li dan se jseħħ
bis-saħħa tiegħU,
li turi ruħha fil-maħfra u fl-imħabba tiegħek.

