
Il-Ħadd, 12 ta’ Lulju 2020
Ġesù beda jkellem lin-nies fuq bosta 
ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom: 
“Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra’. 
Huwa u jiżra’, xi żerrigħat waqgħu 
mal-mogħdija; ġew l-għasafar u 
naqqruhom kollha. Oħrajn waqgħu 
f’art kollha blat, fejn ma kienx 
hemm wisq ħamrija, u malajr nibtu, 
għax il-ħamrija ma kinitx fonda; 
iżda mbagħad telgħet ix-xemx, u 
nħarqu u nixfu, għax ma kellhomx 
għeruq. Oħrajn waqgħu qalb 
ix-xewk, u x-xewk kiber magħhom 
u ħonoqhom. Imma oħrajn 
waqgħu f’art tajba, u għamlu l-frott, 
min mija, min sittin, u min tletin. 
Min għandu widnejn, ħa jisma’.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 13, versi 3-9

“L-ewwel parabbola 
li Ġesù jirrakkonta lin-nies

hija parabbola 
li tintroduċi 

l-parabboli l-oħra tiegħu: 
hi dik tal-bidwi 

li ħareġ jiżra’,
u mingħajr ma jagħti każ, 

jitfa’ ż-żerriegħa bl-abbundanza 
fuq kull tip ta’ art.  

Il-vera protagonista 
ta’ din il-parabbola 

hija propju ż-żerriegħa 
li tagħmel ftit jew ħafna frott 

skont l-art li tkun waqgħet fuqha.”  

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 13 Lulju 2014
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Inti, Mulej, 
dejjem żerriegħa tajba jkollok f’idejk, 
għax hi żerriegħa 
li ma tirriflettix ħlief it-tjubija tiegħek. 
U din iż-żerriegħa 
tfittex li, bla waqfien, ixxerridha ma’ kullimkien 
- m’hemmx art tajba u mhix.
Ngħidlek is-sew, 
inħossok ftit ħali li Inti tixħet iż-żerriegħa 
ukoll fejn x’aktarx joħroġ ftit li xejn minnha!
Imma għax din iż-żerriegħa tfisser imħabbtek, 
Inti tkompli tlaqqagħha mal-’blat’ u max-’xewk’, 
bit-tama li l-’blat’ ma jibqax ‘blat’, 
u x-’xewk’ ma jibqax ‘xewk’.
Ħallini nemmen li għalik 
m’hemm xejn li ma jistax isir!

Ħsiebu biex jiżra’
Li Alla 

l-ħin kollu 
jiżra’ mħabbtu, 

napprezzaha? 

Qed inħalliH 
ilaqqa’ mħabbtu 

mal-blat 
u max-xewk 

tiegħi?



It-Tnejn, 13 ta’ Lulju 2020
Ġesù qal lill-appostli tiegħu: 
“Taħsbux li jiena ġejt inġib il-paċi 
fuq l-art! 
Ġejt inġib mhux il-paċi, imma s-sejf. 
Iva, ġejt nifred lill-bniedem 
minn missieru, 
lill-bint minn ommha, 
u lill-mara minn omm żewġha; 
u l-bniedem 
ikollu n-nies ta’ daru stess 
għedewwa tiegħu.
Min iħobb lil missieru jew lil ommu 
iżjed minni 
ma jistħoqqlux li jkun miegħi; 
min iħobb lil ibnu jew lil bintu 
iżjed minni 
ma jistħoqqlux li jkun tiegħi.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 10, versi 34-37

“Il-paċi ta’ Ġesù 
mhix il-paċi tal-oqbra, 

mhix il-paċi tan-newtralità; 
Ġesù ma jġibx newtralità; 

din il-paċi mhix li jintlaħaq 
kompromess akkost ta’ kollox. 

Il-mixja wara Ġesù titlob iċ-ċaħda 
tal-ħażin, tal-egoiżmu, 

u l-għażla tat-tajjeb, tal-verità, 
tal-ġustizzja, anki meta dan 

jitlob sagrifiċċju u ċaħda ta’ dak li 
jaqbillek. U dan, iva, jifred. Nafuh 

dan: jifred anke fejn hemm rabtiet 
mill-aktar sodi. Imma noqgħodu 

attenti: mhuwiex Ġesù li jifred!”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 18 Awwissu 2013
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Min il-mixja tiegħu warajk, Mulej, 
jeħodha bl-impenn 
li mixja bħal din titlob minnu,
ma jistax ma jsibx ruħu f’differenza 
ma’ bnedmin oħra 
li ma jkunux qegħdin jieħdu din il-mixja 
bl-istess impenn.
Minħabba l-għażla li huwa jagħmel tiegħek 
qabel kull persuna oħra u qabel kull ħaġ’oħra,
se jsib ruħu f’qagħda 
li tifirdu mill-qagħda li jkunu fiha l-oħrajn, 
saħansitra minn ta’ dawk li jkunu għeżież għalih. 
Agħtini l-qawwa, Mulej, 
biex ma nkunx nisrani tal-kompromessi, 
biex ma nkunx nisrani ta’ paċi fittizja, 
biex ma nkunx nisrani ta’ kafkaf.

‘Le’ għall-kompromessi
Għalija 

x’inhi l-paċi? 

Jien bniedem 
li qatt ma nieħu 

pożizzjoni 
biex 

ma niġġieled 
ma’ ħadd? 



It-Tlieta, 14 ta’ Lulju 2020
Ġesù qabad iċanfar bis-sħiħ l-ibliet 
li ma wrewx indiema minkejja 
l-ħafna mirakli li kien għamel 
fihom: “Ħażin għalik, Korożajn! 
Ħażin għalik, Betsajda! Għax kieku 
l-mirakli li saru fikom saru f’Tir 
u Sidon, kieku ilhom li wrew 
indiema ... Iżda ngħidilkom li jum 
il-ħaqq se jkun eħfef għal Tir 
u Sidon milli għalikom. U int, 
Kafarnahum, taħseb li se titgħolla 
sas-sema? Sal-qiegħnett għad 
tinxteħet! Għax kieku l-mirakli 
li saru fik saru f’Sodoma, kieku 
għadha wieqfa sa llum. Imma 
ngħidilkom li jum il-ħaqq se jkun 
eħfef għal Sodoma milli għalik.” 
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 11, versi 20-24

“Il-ġudizzju tal-aħħar 
diġà qed isir, 

jibda issa tul l-eżistenza tagħna. 
Jitlissen f’kull waqt tal-ħajja, 

qisu konferma ta’ kull għemil 
li bih nilqgħu bil-fidi s-salvazzjoni 
li hi preżenti u li taħdem fi Kristu, 
jew inkella ta’ meta ma nemmnux 

u hekk ningħalqu fina nfusna. 
Imma jekk aħna ningħalqu 

għall-imħabba ta’ Ġesù, 
aħna stess inkunu nikkundannaw 

lilna nfusna. 
Is-salvazzjoni hi li ninfetħu 

għal Ġesù, u Hu jsalvana.”

PAPA FRANĠISKU, 
Udjenza Ġenerali, 11 Diċembru 2013
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Mulej, 
b’dak li tgħidilna 
u b’dak li tagħmel għalina,
Inti tixtieq li ddewwaqna minn issa stess 
il-ġmiel ta’ wiċċ Alla tiegħek. 
Għalhekk nitolbuk: 
agħmilna għassa tal-ħsibijiet 
u tal-atteġġjamenti tagħna, 
biex inkunu nistgħu nagħrfu 
jekk aħniex ngħixu ħajjitna 
f’komunjoni miegħek jew le, 
jekk aħniex ngħixuha 
f’komunjoni mal-proxxmu jew le. 
Għax minn issa stess 
dawn jistgħu jkunu kemm il-qawmien tagħna 
kif ukoll il-kundanna tagħna.

Minn issa
Nagħraf 

li minn issa 
qed jinħadem 

il-ġudizzju 
tal-aħħar 

tiegħi?

Jien 
x’sehem 

għandi 
fih? 



L-Erbgħa, 15 ta’ Lulju 2020
Ġesù qabad u qal: 
“Infaħħrek, Missier, 
Sid is-sema u l-art, 
għax inti dawn il-ħwejjeġ 
ħbejthom 
lil min għandu l-għerf u d-dehen 
u wrejthom liċ-ċkejknin. 
Iva, Missier, 
għax lilek hekk għoġbok. 
Kollox kien mogħti lili 
minn Missieri, 
u ħadd ma jagħraf lill-Iben 
jekk mhux il-Missier, 
kif ħadd ma jagħraf lill-Missier 
jekk mhux l-Iben 
u dak li lilu 
l-Iben irid jgħarrafhulu.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 11, versi 25-27

“Ġesù jfaħħar lill-Missier 
għax is-sigrieti tas-Saltna tiegħu, 

tal-verità tiegħu, 
żammhom mistura minn 

‘min għandu l-għerf u d-dehen.‘
Isejħilhom hekk b’ċertu ironija 

għax huma jidhrilhom 
li huma dehenin, għorrief; 

għalhekk għandhom 
qalbhom magħluqa, bosta drabi.  

L-għerf veru jiġi mill-qalb ukoll, 
mhux biss li wieħed jifhem 
ċertu ideat: id-dehen veru 

jidħol fil-qalb ukoll.  
U jekk inti taf ħafna imma qalbek 

magħluqa, int m’intix għaref.“

PAPA FRANĠISKU, Angelus, 5 Lulju 2020
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L-għerf ta’ veru, Mulej, 
huwa għerf 
li jitnissel minn qalb miftuħa beraħ għalik;
għerf ta’ min hu miftuħ 
għall-Kelma tas-salvazzjoni tiegħek;
għerf ta’ min iħoss il-ħtieġa tiegħek 
bis-serjetà; 
għerf ta’ min jistenna kollox mingħandek; 
għerf ta’ min jagħmlek il-kollox tiegħu. 
Tħallinix nieqes minn dan il-għerf, Mulej;
tħallinix nieqes minn dak l-għerf 
li jagħmilni ‘għaref’ quddiemek 
u mhux quddiem in-nies tad-dinja biss.
Għalhekk, nitolbok: 
fil-qalb tiegħi 
ferra’ kemm tiflaħ l-għerf tiegħek.

Qalb għarfa
Infittex jien 

li nkun għaref 
skont 

il-kriterji 
ta’ Kristu?

Lil Kristu
nħallih 

jagħmilni 
għaref tassew? 



Il-Ħamis, 16 ta’ Lulju 2020
Ġesù qal: 
“Ejjew għandi, 
intom ilkoll 
li tinsabu mħabbtin 
u mtaqqlin, 
u jiena nserraħkom. 
Ħudu fuqkom 
il-madmad tiegħi 
u tgħallmu minni, 
għaliex jiena 
ta’ qalb ħelwa 
u umli, 
u intom issibu l-mistrieħ 
għal ruħkom. 
Għax il-madmad tiegħi ħelu 
u t-toqol tiegħi 
ħafif.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 11, versi 28-30 

“Il-madmad li jerfgħu l-foqra 
u l-maħqurin hu l-istess madmad 

li Ġesù refa’ qabilhom: għalhekk 
hu madmad ħelu. Hu refa’ fuq 

spallejh l-uġigħ u d-dnubiet 
tal-bnedmin kollha. Għalhekk, 

għad-dixxiplu, li jieħu fuqu 
l-madmad ta’ Ġesù jfisser li jirċievi 
r-rivelazzjoni tiegħu u jilqagħha: fih 
il-ħniena ta’ Alla tgħabbiet bil-faqar 
tal-bnedmin, u hekk tat lil kulħadd 
il-possibbiltà tal-fidwa. Imma Ġesù 

kif jasal jgħid dawn l-affarijiet? 
Għax hu sar kollox għal kulħadd, 
qrib ta’ kulħadd, tal-iżjed foqra!”

PAPA FRANĠISKU, 
Udjenza Ġenerali, 14 Settembru 2016

142



Mulej, 
jekk hemm xi ħaġa li qiegħda tħabbatni 
- u li allura tikxef li jiena fqir -
Inti tgħidli biex niġi biha għandek;
jekk hemm xi ħaġa li qiegħda ttaqqalni,
- u li allura tikxef li jiena fqir -
Inti tgħidli biex inħabbat il-bieb tiegħek.
U dan tgħiduli 
b’wiċċek minn quddiem 
għax Inti taf x’jiġifieri taħbit u toqol,
u taf x’iħallu fil-qalb tal-bniedem
- dawn ħadthom fuqek qabli 
u għamilthom strumenti tal-fidwa. 
Kun Int, Mulej, 
dak li tgħallimni;
kun Int il-mistrieħ tiegħi. 

B’wiċċu minn quddiem
 Fit-toqol tiegħi 

lil min 
indaħħal? 

X’tip ta’ serħan 
nistenna 

mingħand Alla?



Il-Ġimgħa, 17 ta’ Lulju 2020
Darba waħda, is-Sibt, id-dixxipli 
ta’ Ġesù ħadhom il-ġuħ; u bdew 
jaqtgħu s-sbul u jikluh. Imma 
rawhom il-Fariżej, u qalulu: “Ara, 
id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li 
ma jiswiex nhar ta’ Sibt.” U qalilhom: 
“Ma qrajtux x’għamel David meta 
kien bil-ġuħ, hu u dawk li kienu 
miegħu? Ma qrajtux kif daħal fid-dar 
ta’ Alla u kiel il-ħobż tal-preżenza 
ta’ quddiem il-Mulej, li la hu u 
lanqas dawk li kienu miegħu ma 
kienu jistgħu jieklu minnu, imma 
l-qassisin biss? ... Li kieku kontu 
tafu xi jfissru l-kelmiet, ‘Ħniena 
rrid, u mhux sagrifiċċju’, ma kontux 
tikkundannaw lil min hu bla ħtija.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 12, versi 1b-4. 7

“Mingħajr ma nintebħu - għax 
nibdew naħsbu li kollox jiddependi 

mill-isforz uman mgħoddi minn 
ġo normi u strutturi ekkleżjali - 

nikkumplikaw l-Evanġelju u nsiru 
lsiera ta’ skema li ftit tħalli xquq 

miftuħa mnejn tgħaddi l-grazzja. 
San Tumas ta’ Aquino jfakkarna li 
l-preċetti miżjuda mal-Evanġelju 

min-naħa tal-Knisja għandhom 
jiġu imposti b’moderazzjoni ‘biex 
ma jtaqqlux il-ħajja tal-fidili’, għax 

inkella hekk inkunu qed nibdlu 
r-reliġjon tagħna f’ħaġa li tjassar.” 

PAPA FRANĠISKU,
Eżortazzjoni Appostolika, Gaudete et Exsultate, 

nru 59, 19 Marzu 2018
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Il-ħbiberija tiegħek magħna, Mulej, 
mhijiex xi ħaġa li aħna nistgħu nixtru 
bl-għemejjel tagħna; 
mhijiex xi ħaġa 
li aħna nistgħu naċċertaw lilna nfusna minnha 
iktar ma nivvintaw regoli u liġijiet, 
regoli u liġijiet 
li mbagħad, xi drabi, nieħdu gost ninqdew bihom 
biex insawtu lil xi ħadd!
Il-ħbiberija tiegħek magħna u għalina 
qiegħda hemm, 
dejjem lesta biex ikun hemm xi ħadd li jilqagħha:
hija biss rigal mingħandek. 
Agħmel, Mulej, li din il-ħbiberija tiegħek
nilqgħuha dejjem iżjed 
b’libertà u b’umiltà. 

Biex tgħaddi l-grazzja 
Xi spazju 

għandi f’ħajti
għall-grazzja 

ta’ Alla? 

Inħalliha 
taħdem fija?



Is-Sibt, 18 ta’ Lulju 2020
Ħafna nies marru wara Ġesù 
u fejjaqhom kollha, u ordnalhom 
bis-sħiħ biex ma jurux min kien, 
biex hekk iseħħ dak li kien ingħad 
permezz tal-profeta Isaija, 
meta qal: “Ara l-Qaddej tiegħi 
li jiena ħtart, l-għażiż tiegħi 
li bih ruħi tgħaxxqet! 
Jien inqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu 
u hu jxandar il-ġustizzja lill-ġnus.
Ma jiksirha ma’ ħadd, ma jgħollix 
leħnu u ħadd ma jisma’ leħnu 
fil-pjazez. Qasba mġelġla 
ma jiksirhiex, u musbieħ inemnem 
ma jitfihx, sa ma jwassal 
il-ġustizzja għar-rebħa,
u f’ismu jittamaw il-ġnus.”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 12, versi 15b-21

“L-istil tipiku li bih Ġesù jwettaq 
il-missjoni tas-salvazzjoni hu l-istil 

ta’ qaddej umli u manswet, 
armat biss bil-qawwa tal-verità 

kif jipprofetizza Iżaija ...
Dan hu l-istil ta’ Ġesù, 

u huwa wkoll l-istil missjunarju 
tad-dixxiplu tiegħu: 

it-tħabbir tal-Evanġelju jsir 
bil-manswetudni u bil-fermezza, 

imma mingħajr arroganza 
u mingħajr impożizzjoni. 
Il-missjoni vera qatt mhi 

prożelitiżmu imma attrazzjoni 
lejn il-Persuna tal-Mulej Ġesù.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 8 Jannar 2017
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Hija biss l-imħabba li għandek għalih, Mulej, 
li tiftaħ lill-bniedem għalik,
li tqajjem fih mistoqsijiet dwarek,
li tħajru jfittxek, 
li tħeġġu jagħraf Int min int,
li tistiednu jħaddnek.
Din tiegħek hija mħabba li Inti ssarrafha 
f’rispett veru lejh, 
lejn id-dinjità tiegħu,
lejn il-libertà li żejjintu biha. 
Ħa tkun din l-istess imħabba 
li lilna tiġbidna lejk.
Ħa tkun din l-istess imħabba 
li lilna - minkejja li qisna qasba mġelġla 
u b’musbieħ inemnem - 
tagħmel minna strumenti tal-attrazzjoni lejK.

Attrazzjoni
X’inhu li jiġbidni 

lejn il-Persuna 
ta’ Kristu? 

Ħajti 
qiegħda tkun 

strument sabiħ
biex ħaddieħor 

jinġibed lejH?


