
Il-Ħadd, 21 ta’ Ġunju 2020
Ġesù qal 
lill-Appostli tiegħu: 
“Żewġ għasafar tal-bejt 
mhux b’ħabba 
jinbiegħu? 
U b’danakollu 
anqas wieħed minnhom 
ma jaqa’ fl-art 
mingħajr 
ir-rieda ta’ missierkom. 
Intom imbagħad 
sax-xagħar ta’ raskom 
kollu hu magħdud. 
Mela 
xejn la tibżgħu; 
intom aqwa 
minn ħafna għasafar tal-bejt.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 10, versi 29-31

“In-Nisrani 
m’għandux jitlef it-tama tiegħu, 

jew jaħseb li ġie abbandunat. 
Ġesù jiżgura lid-dixxipli tiegħu 

billi jgħidilhom: 
‘Sax-xagħar ta’ raskom 

kollu hu magħdud.’
Biex qisu jgħid 

li l-ebda tbatija tal-bniedem,
 l-anqas 

l-iċken waħda u l-aktar moħbija, 
ma hi inviżibbli f’għajnejn Alla. 

Alla jara, 
u żgur jipproteġi; 

u se jagħti l-fidwa tiegħu.”

PAPA FRANĠISKU, 
Udjenza Ġenerali, 28 Ġunju 2017
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Mulej, 
l-istima li Inti għandek ta’ kull bniedem 
ħadd ma jista’ jkejjilha
għax tisboq kull immaġinazzjoni. 
U din l-istima turiha l-iktar
meta l-bniedem ikun fuq sieq waħda, 
maħkum minn xi biża’,
iħossu mitluf. 
Inti dejjem hemm 
biex twieżnu,
terfgħu ‘l fuq, 
troddlu lura dik il-fiduċja li jkun tilef. 
Agħtina l-grazzja, Mulej, 
li nġarrbu spiss 
- grazzi għalik -
il-ħarsien tad-dinjità tagħna.

Stima
Bħalissa

liema huma 
l-biżgħat 

tiegħi? 

X’qed nagħmel 
bihom?



It-Tnejn, 22 ta’ Ġunju 2020
Ġesù qal 
lid-dixxipli tiegħu: 
“Tiġġudikawx, 
biex ma tkunux iġġudikati; 
għax 
bl-istess ġudizzju 
li tagħmlu 
intom, 
tkunu ġġudikati; 
u bl-istess kejl 
li tkejlu intom, 
jitkejjel 
lilkom. 
Xi trid tħares 
lejn it-tibna 
li hemm 
f’għajn ħuk?”  
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 7, versi 1-3a

“Il-bnedmin, bil-ġudizzju tagħhom, 
jieqfu mal-qoxra; il-Missier iħares 
lejn il-qalb. Kemm jagħmel ħsara 

l-kliem meta hu mqanqal minn 
sentimenti ta’ għira u mibegħda! 

Meta titkellem ħażin fuq ħuk meta 
mhux hemm, tkun qed tpinġih 
f’dawl ikrah, tilgħab mal-fama 

tiegħu u terħih fi lsien in-nies. Li ma 
niġġudikawx u ma nikkundannawx 

ifisser, b’mod pożittiv, li nagħrfu 
dak li hemm tajjeb f’kull persuna 
u ma nħallux li din issofri minħabba 

fil-ġudizzju parzjali tagħna u 
l-prużunzjoni tagħna li nafu kollox.”

PAPA FRANĠISKU, Bolla tal-Ġublew tal-Ħniena, 
Misericordiae Vultus, nru 14, 11 April 2015
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Kemm aħna prużuntużi, Mulej,
fejn jidħlu l-bnedmin l-oħra 
meta niġġudikawhom! 
Kemm ma nirrealizzawx
xi stampa limitata għall-aħħar 
aħna għandna tal-oħrajn 
u li qatt mhu se nkunu f’qagħda 
li fiha jkollna l-istampa sħiħa! 
Kemm huma ħafna fin-numru dawk id-drabi 
fejn imbagħad din il-prużunzjoni 
tagħlqilna għajnejna kompletament 
għat-tajjeb tagħhom, 
u tħallina nixxalaw nikkonċentraw 
fuq dak li jidher li mhuwiex tajjeb!  
Aħfrilna, Mulej, tal-prużunzjoni li għandna, 
u fejjaqna minnha.

Prużunzjoni
Jien 

l-hena tiegħi 
niġġudika 

lill-oħrajn? 

It-tajjeb 
tal-oħrajn 

narah?



It-Tlieta, 23 ta’ Ġunju 2020
Ġesù 
qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Għaddu 
mill-bieb id-dejjaq. 
Għax 
wiesa’ l-bieb 
u spazjuża t-triq 
li tieħu għat-telfien, 
u ħafna huma 
li jgħaddu minnha. 
Imma 
kemm huwa dejjaq 
il-bieb 
u dejqa t-triq 
li tieħu għall-ħajja, 
u ftit huma 
li jsibuha!”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 7, versi 13-14

“Il-bieb huwa dejjaq 
mhux għal raġunijiet ta’ tirannija 

imma għax jitlob minna 
li aħna rrażżnu lilna nfusna ... 

Huwa bieb dejjaq 
biex jgħakkes 

is-suppervja u l-biżgħat tagħna; 
imma bieb miftuħ beraħ 

biex Alla jilqagħna lkoll 
kemm aħna mingħajr preferenzi. 

Is-salvazzjoni li jagħtina Hu 
hija nixxiegħa ma taqta’ xejn 

ta’ ħniena, li tegħleb kull ostaklu 
u tiftaħ orizzonti ta’ dawl 

u ta’ paċi li tgħaġġbek.” 

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 21 Awwissu 2016
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Kull min jimxi warajk, Mulej, 
huwa msejjaħ 
jgħaddi l-ħajja kollha tiegħu minnek:
il-ħsibijiet tiegħu 
jgħaddihom mill-ħsibijiet tiegħek;
ix-xewqat tiegħu
jgħaddihom mix-xewqat tiegħek;
it-tentazzjonijiet tiegħu
jgħaddihom mit-tentazzjonijiet tiegħek;
il-ferħ tiegħu
jgħaddih mill-ferħ tiegħek;
il-mumenti iebsa
jgħaddihom mill-mumenti iebsa tiegħek; 
it-tfittxija għat-tajjeb 
jgħaddiha mit-tfittxija tiegħek għat-tajjeb. 
Agħmel, Mulej, li dan iseħħ fija.

Lejn il-ħajja
L-esperjenzi 

tiegħi 
ngħaddihom 

mill-bieb 
tal-esperjenzi 

ta’ Kristu?

Lil Kristu 
nħares lejh 

bħala xi ħadd 
li jissikkani 

jew 
li jilliberani?

 



L-Erbgħa, 24 ta’ Ġunju 2020
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Iftħu għajnejkom mill-profeti foloz; 
għax dawn jiġu għandkom 
libsin ta’ nagħaġ, u minn ġewwa 
jkunu lpup ħattafa! Mill-frott 
tagħhom tagħrfuhom. 
Jaqaw jiġbru għeneb mix-xewk, 
jew tin mill-għollieq? 
Hekk kull siġra tajba frott tajjeb 
tagħmel, imma s-siġra l-ħażina 
frott ħażin tagħmel. 
Siġra tajba ma tistax tagħmel 
frott ħażin, anqas siġra ħażina 
ma tagħmel frott tajjeb. Kull siġra 
li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat 
u tinxteħet fin-nar. Għalhekk 
mill-frott tagħhom tagħrfuhom.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 7, versi 15-20

“Dan hu għemil il-profeti foloz 
li Ġesù jwissina dwarhom: 

jgħidu tant kliem, 
jagħmlu l-għeġubijiet, 
jagħmlu ħwejjeġ kbar, 

imma qalbhom mhix miftuħa 
għall-Kelma t’Alla: jibżgħu minnha.  
Minnu li jagħmlu affarijiet tajbin, 

imma tonqoshom il-blata,
il-blata tal-imħabba t’Alla, 

il-blata tal-Kelma t’Alla. 
U mingħajr din il-blata 

ma jistgħux jipprofetizzaw, 
ma jistgħux jibnu: kollox ikun 

ħliqa, u fl-aħħar kollox jiġġarraf.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 25 Ġunju 2015
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Mulej, 
Inti ma tridniex ninġarru mill-kliem sabiħ 
li jgħidilna xi ħadd jew li ngħidu aħna stess
sempliċement għax huwa kliem sabiħ: 
Inti mill-verità biss tridna ninġarru, 
u din il-verità nsibuha biss fi kliemek.
Il-kliem tiegħek 
mhuwiex kliem maħsub biex jogħġob lil xi ħadd, 
imma biex jibnih.
Il-kliem tiegħek mhuwiex kliem 
biex jinżel tajjeb minn min jisimgħu, 
imma biex jagħmillu tajjeb fil-fond ta’ qalbu.
Ħa jkun biss kliemek - ukoll meta nħossuh iebes - 
li jagħmlilna tajjeb fil-fond tal-qalb tagħna, 
biex dak li mbagħad joħroġ minna 
ma jkunx ħlief frott tiegħek.

Li tinġarr mill-verità
Fil-ħajja tiegħi

x’post għandha 
t-tfittxija 

għall-verità? 

Bħala nisrani 
kif qed ngħixha 

s-sejħa 
li nkun profeta? 



Il-Ħamis, 25 ta’ Ġunju 2020
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Kull min jisma’ dan kliemi 
u jagħmel li qiegħed ngħid jien, 
isir jixbah lil bniedem għaqli 
li bena daru fuq il-blat. 
Niżlet ix-xita, ġew il-widien, 
qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik 
id-dar, iżda ma ġġarrfitx 
għax kellha s-sisien tagħha 
fuq il-blat. Imma kull min jisma’ 
dan kliemi u ma jagħmilx 
li qiegħed ngħid jien, isir jixbah 
lil bniedem iblah li bena daru 
fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, 
ġew il-widien, qamu l-irwiefen 
u ħabtu fuq dik id-dar, u ġġarrfet; 
u kbira kienet il-qerda tagħha!” 
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 7, versi 24-27

“Min jaf jisma’ kliem Ġesù
u mis-smigħ li jagħmel

jaġixxi bil-qawwa ta’ din il-kelma
 - mhux b’tiegħu -

dak jibqa’ sod.  
Minkejja li jkunu bnedmin umli, 

bla importanza, 
dawn huma n-nies kbar 

li għandha l-Knisja! ...
In-nies kbar jafu jisimgħu 
u jagħmlu dak li jisimgħu 
għax il-fiduċja tagħhom, 

il-qawwa tagħhom 
hija l-blata tal-imħabba 

ta’ Ġesù Kristu.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 25 Ġunju 2015
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Kliemek, Mulej, mhuwiex kliem ħafif; 
mhuwiex kliem li jdoqq dejjem għal widnejja.
Imma Inti tgħiduli dan il-kliem 
u tistedinni nwettqu fil-ħajja tiegħi
għax tridni nibni ħajti fuq il-blat.
Inti tgħiduli dan il-kliem
u tokrobli nagħti widen għalih
għax trid ukoll tilqagħli minn qabel 
għal dawk il-ħwejjeġ li lili ma jgħinunix ħlief 
biex nibni ħajti fuq ir-ramel. 
Inti tgħiduli dan il-kliem 
u tħeġġiġni ngħixu
għax ma tridx tarani niġġarraf mal-iċken kuntrarju. 
Agħtini l-grazzja li tgħidli x’tgħidli 
nilqgħu minn għandek 
bħala Dak li tassew iridli l-ġid.

Fuq il-blat
Kliem Kristu 

nieħu gost 
nisimgħu biss? 

Xi spazju 
nagħti f’ħajti

biex din 
tkun 

influwenzata 
minnu? 



Il-Ġimgħa, 26 ta’ Ġunju 2020
Kif Ġesù niżel 
minn fuq il-muntanja, 
folol kbar marru warajh. 
U resaq fuqu wieħed lebbruż, 
inxteħet quddiemu u qallu: 
“Mulej, jekk trid, 
tista’ tfejjaqni.”
Ġesù medd idu fuqu, 
messu u qallu: 
“Irrid; kun imfejjaq!” 
U minnufih 
ġismu ndaf mil-lebbra. 
U qallu Ġesù: 
“Qis li ma tgħid lil ħadd; 
iżda mur uri ruħek lill-qassis 
u agħmel l-offerta li ordna Mosè, 
biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 8, versi 1-4

“Alla ma jiġix 
biex jagħtina lezzjoni 

fuq it-tbatija; 
lanqas ma jiġi biex iħassar 

mid-dinja t-tbatija u l-mewt; 
iżda minflok jiġi 

biex jieħu fuqu t-toqol 
tal-kundizzjoni umana tagħna,

 biex iwassalha sat-tmiem,
 biex jeħlisna 

b’mod radikali u sħiħ.  
Hekk Ġesù jissielet mal-ħażin 

u mat-tbatija li hawn fid-dinja: 
billi jitgħabba bihom u jirbħilhom 

bil-qawwa tal-ħniena ta’ Alla.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 15 Frar 2015
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Il-ħniena tiegħek, Mulej, 
għandha qawwa mhux tas-soltu:
hija ħniena li tirbaħ fuq kollox;
hija ħniena li tirbaħ fuq il-ħażin;
hija ħniena li tirbaħ fuq it-tbatija.
Kemm nixtieq li ninfetaħ, Mulej, 
għal din il-ħniena tiegħek. 
Kemm nixtieq li, bħar-raġel marid bil-lebbra, 
nagħraf kemm għandi bżonnha.
Kemm nixtieq li bħalu 
nitolbok bil-ħerqa għaliha.
Kemm nixtieq li bħalu 
ninxteħet għarkupptejja quddiemek 
biex inħallik tmidd idek fuqi u tmissni.
Kemm nixtieq li nisimgħek tgħid lili wkoll: 
‘Irrid, kun imfejjaq.’

Qawwa mhux tas-soltu
Minn xiex 

nixtieq 
li l-Mulej 

inaddafni?

B’liema 
dispożizzjoni 
nersaq lejH? 



Is-Sibt, 27 ta’ Ġunju 2020
Ġesù daħal Kafarnahum, 
u resaq fuqu wieħed ċenturjun 
jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: 
“Sinjur, id-dar għandi l-qaddej 
mixħut, mifluġ u batut wisq.” 
Qallu Ġesù: “Niġi jien infejqu.” 
“Sinjur”, qallu ċ-ċenturjun, 
“ma jistħoqqlix 
li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. 
Iżda int għid kelma biss, 
u l-qaddej tiegħi jfiq.”
Ġesù baqa’ mistagħġeb 
meta sama’ dan, 
u qal lil dawk li kienu miexja warajh: 
“Tassew, ngħidilkom, 
f’ħadd minn Iżrael 
ma sibt fidi bħal din.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 8, versi 5-8.10

“Il-Mulej baqa’ mistagħġeb 
biċ-ċenturjun, bil-fidi li kellu. 

Kien għamel mixja 
biex jiltaqa’ mal-Mulej; 

imma kien għamilha bil-fidi. 
Minħabba f’hekk 

mhux biss iltaqa’ mal-Mulej, 
imma ħass il-ferħ 

li hu kien ġie milqugħ minnu ...
Mhux aħna s-sidien 

ta’ laqgħa bħal din ... 
Huwa Hu li jiltaqa’ miegħi, 

jgħidli dak li jrid jgħidli, 
li mhux dejjem ikun 

dak li jien irrid li jgħidli!”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 2 Diċembru 2013
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Meta niltaqa’ miegħek, Mulej, 
inġib ruħi bħallikieku jien il-protagonista 
ta’ laqgħa bħal din; 
naħseb li kollox hu frott 
ta’ kemm nitħabat jien, ta’ kemm nistinka jien.
Spiss insib lili nnifsi nagħmlek xi ħaġa 
li jien irrid nakkwista.
U b’hekk inkun qed ninsa 
li huwa iktar Int li trid tidħol f’ħajti 
milli jien nidħol f’ħajtek; 
huwa iktar Int li għandek xi tgħidli 
milli jien għandi x’ngħidlek.
Aħfirli, Mulej, meta nersaq lejk 
b’ħafna pretensjonijiet.
Libbisni l-umiltà taċ-ċenturjun, 
u agħtini l-fidi li kellu hu.

Sid il-laqgħa
Importanti 

għalija 
li nagħmel 

mixja 
biex niltaqa’

mal-Mulej? 

Meta nersaq 
lejn Alla, 

nersaq lejH 
bl-attitudni 

ta’ xi ħadd 
li 

ma jistħoqqlux?


