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

ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex il-familji tal-lum 

isibu min jimxi magħhom bl-imħabba, rispett u 

sens ta’ direzzjoni. 

 

 

 

Qari: Diskors ta’ Papa Franġisku waqt żjara li l-isqfijiet mill-Malawi għamlu 

f’Novembru 2014 

F'dan ir-rigward, għeżież ħuti, huwa essenzjali li intom iżżommu dejjem 

quddiemkom il-ħtiġijiet, l-esperjenzi u r-realtajiet tal-familji fl-isforzi tagħkom 

biex ixerrdu l-Evanġelju. M'hemm l-ebda aspett tal-ħajja tal-familja – it-tfulija 

u ż-żgħożija; il-ħbiberija, l-impenn u ż-żwieġ; l-intimità bejn il-miżżewġin,         

il-fedeltà u l-imħabba; ir-relazzjonijiet u sapport interpersonali – li hu eskluż 

mill-fejqan u mit-tisħiħ li jiġi permezz tal-laqgħa mal-imħabba ta' Alla li tagħtik 

is-saħħa, u li tesperjenzaha permezz tal-Evanġelji u li huma mgħallma        

mill-Knisja. Il-Knisja ma tistax tagħmel impenn akbar għall-futur tal-Malawi – 

u tabilħaqq, għall-iżvilupp tagħha stess – minn dak li tagħmel appostolat       

bir-reqqa u bil-ferħ mal-familji. “Mill-azzjoni pastorali għandu joħroġ iktar ċar li 

r-relazzjoni ma’ Missierna titlob u tħeġġeġ għal komunjoni li tfejjaq, tippromovi 

u ssaħħaħ ir-relazzjonijiet interpersonali.” (Evangelii Gaudium, 67)  – Dan il-proċess  

jagħmilna iktar  umani u qaddisin, li jibda, u jsib it-twettiq naturali tiegħu,          

fil-familja. Għalhekk, billi tagħmlu dak kollu li tistgħu biex tappoġġjaw, tedukaw 

u tevanġelizzaw lill-familji, speċjalment dawk f'sitwazzjonijiet ta' tbatija 

materjali, tifrik, vjolenza jew infedeltà, intom tkunu qed twettqu benefiċċju li 

ma tistgħux tkejluh għall-Knisja u għas-soċjetà Malawjana kollha.  

 

Mulej, jiena nagħrfek bħala s-Sid u l-Ħallieq tal-univers. 

Kemm inti kbir u setgħan, o Alla! 

Grazzi talli ħlaqtna u għamiltna xbieha tiegħek 

u tal-għożża li biha int tieħu ħsiebna. 

Grazzi tal-imħabba tiegħek u talli għamiltna kapaċi nħobbu. 

Mhux ta’ b’xejn, Mulej, li int għażilt li Ibnek 
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jitwieled u jgħix fi ħdan familja,  

għax il-familja hi l-benniena tal-imħabba, 

il-benniena tas-soċjetà. 

Fi ħdanha aħna nitgħallmu kif inħobbu, 

kif naqsmu mal-oħrajn, kif insolvu l-konflitti li jinqalgħu, 

kif nimpenjaw ruħna u kif ngħinu lil xulxin. 

Fuq kollox, Mulej, nitgħallmu nħobbu 

mhux bil-kliem biss, iżda bil-fatti; 

nitgħallmu nkunu preżenti fil-bżonnijiet tal-oħrajn 

u kif ngħixu flimkien fis-sliem, anke jekk ikun hemm xi differenzi. 

Mulej, nixtieq nitlob għal dawk il-familji 

li qed jiffaċjaw il-faqar materjali u spiritwali, 

u għal dawk il-familji li jħossuhom emarġinati u vittmi 

minħabba l-aġir u l-egoiżmu tal-oħrajn. 

Mulej, għinna nsibu soluzzjonijiet għal dawk l-isfidi ġodda 

li l-familja qed tħabbat wiċċha magħhom fid-dinja tal-lum, 

sfidi li qed ikissru u jnawwru l-valuri  

li bihom trabbew missirijietna. 

Għalhekk, flimkien ma’ Papa Franġisku, nitolbu matul dan ix-xahar 

biex il-familji tal-lum isibu min jimxi magħhom 

bl-imħabba, rispett u sens ta’ direzzjoni. 

Mulej, ibgħat l-ispirtu tiegħek ħalli l-familja tkunu kapaċi 

titlob u ssib l-għajnuna meta ssib ruħha f’diffikultà. 

Nitolbuk, Mulej, sabiex tibgħatilhom persuni f’ħajjithom 

li jkunu jistgħu jissaportjawhom u jakkumpanjawhom 

matul iż-żmien diffiċli li jkunu għaddejjin minnu. 

Agħmel Mulej li, permezz tal-għajnuna li jirċievu, 

minbarra li qed isibu sens ta’ direzzjoni  

u forsi anke soluzzjoni għall-problemi tagħhom,  

huma jħossu wkoll li hemm min iħobbhom, 

min jirrispettahom u min jimpurtah minnhom. 

 

KANT 
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Qari Mill-Evangelii Gaudium (67) 

L-individwaliżmu postmodern u globalizzazzjoni jiffavorixxi stil ta’ ħajja li 

ddgħajjef l-iżvilupp u l-istabbiltà tar-rabtiet bejn il-persuni, u li jneżża’ dawk    

ir-rabtiet familjari min-natura vera tagħhom.   

Mill-azzjoni pastorali għandu joħroġ iktar ċar li r-relazzjoni ma’ Missierna titlob 

u tħeġġeġ għal komunjoni li tfejjaq, tippromovi u ssaħħaħ ir-relazzjonijiet 

interpersonali.  Waqt li fid-dinja, speċjalment f’xi pajjiżi, qed jerġgħu jitfaċċaw 

bosta forom ta’ gwerer u kunflitti, aħna l-Insara nibqgħu ninsistu fuq                    

il-proposta li nsiru nafu lill-persuna l-oħra, li ndewwu l-ġrieħi, li nibnu l-pontijiet, 

li nibnu relazzjonijiet u ngħinu lil xulxin “nerfgħu t-tagħbija ta’ xulxin” (Gal 6:2).  

Min-naħa l-oħra, illum nibtu bosta forom ta’ għaqdiet għall-ħarsien tad-drittijiet 

u biex jistgħu jintlaħqu għanijiet wisq nobbli.  B’dan il-mod jidher l-għatx    

għall-parteċipazzjoni li għandhom bosta ċittadini li jixtiequ jkunu bennejja     

tal-progress soċjali u kulturali. 

 

Mulej għin lill-membri kollha tal-Knisja sabiex jifhmu li huma parti  

minn komunità, komunità li għandha tkun taf tħobb bis-serjetà,  

li tkun lesta li tagħti mill-ħin tagħha biex taqdi u li turi  

l-imħabba tagħha speċjalment lejn dawk il-familji li jinsabu fil-bżonn,  

lejn dawk il-familji li jkunu għaddejjin minn żmien iebes, 

u li qegħdin iħossuhom waħedhom, 

għax huma mwarrbin u qed jgħixu fit-tarf tas-soċjetà. 

Għinnhom Mulej, ħalli huma ma jħossuhomx abbandunati 

fl-iktar żmien li huma jħossuhom vulnerabbli 

u agħmel li jsibu l-appoġġ tal-komumità li jgħixu fiha. 

Mulej, nitolbuk sabiex, minkejja li l-familji llum  

qed jiffaċjaw ħafna ostakli u diffikultajiet, 

huma jkunu kapaċi jiffurmaw lil kull membru tal-familja,  

b'mod partikolari liż-żgħażagħ,  

f'persuni ta' mħabba, sagrifiċċju, impenn u fedeltà.  

Għinnhom, Mulej, ħalli jibnu kultura ta' solidarjetà 

mhux biss bejniethom iżda anke fil-komunità tagħhom. 

Fuq kollox, Mulej, għin lilna lkoll biex nifhmu  li l-ħajja tagħna ta’ Nsara 

għandha tkun xhieda tal-imħabba tagħna lejk  
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u lejn il-membri kollha tal-komunità 

u li tkun qiegħda tissarraf f’solidarjetà mal-oħrajn. 

Agħmel, Mulej, li qatt ma nkunu ħatja  li dawwarna wiċċna n-naħa l-oħra 

meta niltaqgħu ma’ xi ħadd li qed ibati, 

ma’ xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna. 

Għinna, Mulej, ħalli nkunu preżenti għall-oħrajn, 

u li nkunu lesti li noffru mill-ħin tagħna kull meta jkun hemm bżonn. 

Fuq kollox, Mulej, nitolbu sabiex id-deċiżjonijiet importanti  

li jittieħdu mill-ekonomisti u l-politikanti jipproteġu l-familja  

bħala waħda mit-teżori tal-umanità.   

 

KANT 

 

Nitolbu flimkien 

 

Agħmel, Mulej, li aħna lkoll nilqgħu u nagħmlu dak li qed jitlobna Papa 

Franġisku, jiġifieri, sabiex il-parroċċi tagħna jkunu animati minn spirtu 

missjunarju, u jkunu l-post fejn il-komunità tkun xhieda ta' fidi u ta’ karità. 

      Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, nitolbuk sabiex ma nfittxux li ngħixu ħajja li tgħix għaliha nfisha: 

rilassata, egoista u li ma tridx problemi.  Għinna ħalli nkunu kapaċi nimpenjaw 

ruħna biex ngħinu u noffru mill-ħin tagħna lill-familji li huma fil-bżonn.                           

              Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Għin Mulej lil dawk il-familji u individwi li jinsabu emarġinati mis-soċjetà u li 

qed jgħixu fil-faqar, sabiex isibu min jgħinhom biex ikunu jistgħu jgħixu 

ħajjithom bid-dinjità li jixirqilhom. 

                                                        Nitolbu ... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Agħti, Mulej, id-dehen lil min għandu s-saħħa u l-poter biex jgħaddi miżuri u 

liġijiet li jgħinu lill-familji, speċjalment lil dawk il-familji li qegħdin fil-bżonn, u lil 

dawk il-familji li għadhom irabbu lil uliedhom. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 


