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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba 

biex nitolbu sabiex, permezz tal-Magħmudija, 

il-lajċi, speċjalment in-nisa, ikollhom sehem 

akbar f’diversi risponsabbiltajiet fil-Knisja.  

 

Qari: Diskors ta’ Papa Franġisku waqt żjara pastorali lid-djoċesi ta’ Piazza 

Armerina f’Settembru 2018 

Biex tkunu Knisja ta’ karità missjunarja, hemm bżonn tagħtu kas tas-servizz 

tal-karità li llum jinħass meħtieġ f’ċirkustanzi konkreti.  Is-saċerdoti, id-djakni, 

il-persuni konsagrati u l-fidili lajċi huma msejħin biex iħossu kompassjoni 

evanġelika – dil-kelma hi ċara, hi dak li kien iħoss Ġesù: kompassjoni 

evanġelika – għal tant nies, biex issiru appostli tal-ħniena tterrqu t-territorju, 

xbieha ta’ Alla li hu “tenerezza li jmexxina bla waqfien lejn triq soda ta’ tiġdid” 

(Eż. App. Ifirħu u Thennew, 134).  Terrqu mat-toroq, morru f’salib it-toroq, fil-pjazez u 

fl-imkejjen tal-ħajja ta’ kuljum u wasslu lil kulħadd l-aħbar tajba li l-konvivenza 

ġusta, pjaċevoli u ta’ mħabba bejnietna hi possibbli.... Inħeġġiġkom biex 

tissuktaw bis-servizz ekkleżjali tagħkom, mistqarr f’opri konkreti: ċentri          

tal-Caritas, ikel u kenn għall-aħwa l-aktar sfortunati, strutturi biex tilqgħu fihom 

lil Ġesù rifuġjat u bla pajjiż, djar ta’ mħabba għall-anzjani li spiss huma 

waħedhom u mingħajr kuraġġ.   

Mulej, kemm hi faċli li ningħalqu fina nfusna, 

li nħossuna tajjeb għax immorru l-Quddies u nitqarbnu, 

għax nitolbu u ngħidu r-rużarju kuljum, 

u forsi għax xi kultant indaħħlu jdejna fil-but  

u nagħtu xi ħaġa miż-żejjed li għandna! 

Kemm hu faċli Mulej li nagħmlu dan kollu 

u b’hekk ngħixu bla nkwiet, u ngħadduha tajjeb,  

mingħajr ma nħabblu rasna mill-ħtiġijiet tal-oħrajn!   

Iżda int Mulej, mhux dan biss tistenna mingħandna. 
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Tridna nħammġu jdejna, tridna nitimgħu lil min hu bil-ġuħ, 

tridna nimxu matul it-triq ma’ min qiegħed ibati, 

tridna nżuru lill-morda u lil dawk li jinsabu waħedhom,  

tridna nieħdu ħsieb lil dawk li huma mwarrbin. 

Fuq kollox, Mulej, tridna noffru solidarjetà 

billi naqsmu l-aħbar it-tajba ma’ min hu fil-bżonn, 

biex b’hekk inkunu għajn ta’ tama u mħabba għal ħutna.  

Iżda, Mulej, aħna nsibu diffikultà  

biex nagħmlu dan li qed tistenna minna, 

għax dan ifisser li noffru mill-ħin tagħna, 

u jitlob minna ħafna dedikazzjoni u impenn. 

Mulej, nitolbuk sabiex tagħtina l-kuraġġ 

biex nużaw d-doni li int żejjintna bihom 

biex naħdmu bħala lajċi fi ħdan il-parroċċa fis-silenzju, 

sabiex b’hekk inkunu tassew għas-servizz tal-oħrajn. 

 

KANT 

Qari:  Diskors ta’ Papa Franġisku waqt laqgħa mal-komunità kattolika 

f’Ravosky Bulgarija f’Mejju 2019 

Li tħares bl-għajnejn tal-fidi hi stedina biex ma tqattax ħajtek twaħħal it-tikketti, 

tikklassifika min ħaqqu jkun maħbub u min le, imma li tfittex toħloq                       

il-kundizzjonijiet sabiex kull persuna tħossha maħbuba, l-aktar dawk li 

jħossuhom minsijin minn Alla għax minsijin minn ħuthom il-bnedmin.  Ħuti, 

min iħobb, ma jitlifx iż-żmien joqgħod jibki lilu nnifsu, imma dejjem jara li hemm 

xi ħaġa konkreta x’jista’ jagħmel.  F’daċ-ċentru tgħallimtu tħarsu lejn                  

il-problemi, tagħrfuhom u taffrontawhom; tħallu lil min jiċċalinġjakom u 

tippruvaw tiddixxernu bl-għajnejn tal-Mulej.  Kif kien qal il-Papa Ġwanni: “Qatt 

ma ltqajt ma’ pessimista li wasal biex jagħmel xi ħaġa tajba”.  Il-pessimisti qatt 

ma jagħmlu xejn tajjeb. Il-Mulej għandu ottimiżmu li ma jitfejjaqx!  Dejjem irid 

jaħseb it-tajjeb dwarna, imexxina ‘l quddiem, jirriskja minħabba fina.  Kemm 

hu sabih meta l-komunitajiet tagħna jsiru mkejjen fejn tinbena t-tama!               

L-ottimista hu dak ir-raġel jew dik il-mara li jnisslu t-tama fil-komunità. 
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Imma biex niksbu l-ħarsa t’Alla neħtieġu lill-oħrajn; hemm bżonn huma 

jgħallmuna nħarsu u nħossu kif jara u jħoss Ġesù; li qalbna tħabbat bl-istess 

sentimenti tiegħu. B’hekk nitgħallmu nkunu Knisja-familja-komunità li tilqa’, 

tisma’, takkumpanja, tagħti kas tal-oħrajn biex b’hekk turi l-veru wiċċ tagħha, 

li hu l-wiċċ tal-omm. 

 

Mulej hija ħaġa tajba li aħna l-lajċi nieħdu sehem attiv fil-Knisja,  

li jkollna sehem akbar f’diversi responsabbiltajiet fil-Knisja. 

Iżda dan ma jfissirx li bilfors irridu nkunu biss  

xi katekista jew xi ministru straordinarju tat-tqarbin  

jew li naqraw waqt il-Quddies. 

Mulej, għinna ħalli nifhmu li biex nagħrfu ngħixu  

u naqsmu l-ferħ tal-fidi nisranija  

jfisser li nagħmlu dak li għidtilna int, 

jiġifieri li mmorru u nxandru l-kelma tiegħek  

b’għemilna fost il-poplu tiegħek..... fil-familji tagħna, 

fit-toroq tagħna, fil-ħwienet u fil-postijiet tax-xogħol. 

Mulej, għallimna nħarsu bl-għajnejn tal-fidi; 

agħtina l-kuraġġ biex nagħrfu mmiddu jdejna 

u biex ma nsibux skużi, ħalli naħsbu fl-oħrajn,  

u nfittxu li nuru solidarjetà magħhom. 

Għinna, Mulej, ħalli nkunu mezz ta’ tama għal ħutna l-bnedmin, 

sabiex huma jkunu jafu li hemm xi ħadd li jimpurtah minnhom, 

li hemm xi ħadd li jiftakar fihom u joffrilhom għajnuna konkreta, 

biex b’hekk huma jagħrfu l-imħabba tiegħek għalihom. 

Għallimna nħarsu u nħossu kif jara u jħoss Ġesù;  

biex b’hekk inkunu dejjem lesti biex nagħtu daqqa t’id. 

Għinna biex nemmnu fil-potenzjal tagħna 

biex b’hekk inkunu lajċi attivi fil-komunità tagħna. 

 

KANT 
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Nitolbu flimkien 

Nitolbu skont l-intenzjoni ta’ Papa Franġisku sabiex, permezz                             

tal-Magħmudija, il-lajċi, speċjalment in-nisa, ikollhom sehem akbar f’diversi 

responsabbiltajiet fil-Knisja.                                               

 Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Mulej, għinna nagħrfu b’liema mod nistgħu nikkontribbwixxu lejn il-komunità 

tagħna, permezz tal-ħin u t-talenti li int afdajtilna f’idejna. 

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Għinna Mulej biex, kif qal il-Papa Franġisku, aħna nitgħallmu nkunu        

Knisja-familja-komunità  li tilqa’, tisma’, takkumpanja, tagħti kas tal-oħrajn, 

biex b’hekk il-Knisja turi l-veru wiċċ tagħha, li hu l-wiċċ tal-omm. 

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Agħtina l-grazzja Mulej biex nifhmu li l-Magħmudija tiftħilna t-triq biex aħna 

nkunu xhieda tal-Imħabba tiegħek fid-dinja. Agħmel, Mulej, li dan nagħmluh 

permezz tal-ħajja tagħna ta’ kuljum ma’ kull min niltaqgħu miegħu. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Mulej, għinna biex inxerrdu l-ferħ u l-imħabba fil-komunità fejn ngħixu billi ma 

nibżgħux ngħixu l-valuri nsara u naqsmu l-ferħ tal-Vanġelju ma’ kull min 

niltaqgħu miegħu. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Mulej, nitolbuk biex timliena bil-kuraġġ biex naċċettaw sfidi ġodda u biex 

nagħmlu kull sforz, b’kull mezz, sabiex lil ħutna ma jonqsilhomx id-dawl u         

l-faraġ li jiġu mill-ħbiberija ma’ Ġesù, u biex isibu komunità ta’ fidi li ssostnihom 

u li ġġeddidhom u tgħinhom isibu sens fil-ħajja. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 


