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Merħba! Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba biex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex 

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

risponsabbiltajiet fil-Knisja. 

Ninġabar: 

Inħalli l-ġenn tal-ġurnata warajja u nipprova nikkalma waqt li niffoka fuq in-nifs tiegħi. 

X’nista’ nagħmel: 

Nara kif nista’ ninvolvi ruħi f’xi servizz fil-komunità bl-għan li ngħin lill-Knisja biex twassal                

il-messaġġ tal-Vanġelu. 

Kliem ta’ dawl: 

Id-doni tagħkom il-lajċi, irġiel u nisa, huma ħafna u l-appostolat tagħkom huwa varju, u kulma 

tagħmlu huwa mmirat biex jippromwovi l-missjoni tal-Knisja billi jaċċerta ruħu li l-ordni temporali 

jkun mirfud u perfezzjonat mill-Ispirtu ta’ Kristu u mmirat lejn il-miġja ta’ Saltnatu.            

           Papa Franġisku   (2014) 

Nitlob: 

Mulej, għinni nagħraf b’liema mod nista’ nikkontribbwixxi għall-komunità tiegħi, permezz tal-ħin 

u t-talenti li inti tafdali f’idejja. 

Naħseb ftit: 

Forsi qatt ma ħsibt fuq il-potenzjal tan-nisa biex ikunu lajċi attivi fil-komunità. Kemm napprezza     

l-isforz li jagħmlu dawn in-nies minkejja l-impenji varji tal-ħajja privata tagħhom? Jien qatt tħajjart 

nesplora possibiltajiet biex inkun iktar attiv/a fil-komunità? 

Fatt ċkejken: 

Il-knisja kienet ippakkjata għall-funeral ta' Miriam. Bqajt 

skantata li mara kwieta bħalha setgħu jafuha daqshekk nies. 

Miriam kienet infermiera, miżżewġa u kellha erbat itfal. 

Kienet bniedma ferriħija bi tbissima fuq fommha kull meta 

taraha. Dejjem kienet timpressjonani kif kien jirnexxilha 

tlaħħaq max-xogħol u l-familja. Quddiesa ma kinitx titlifha u 

għamlet żmien twil tagħti servizz fil-komunità taż-żona ta' 

fejn noqogħdu, kif ukoll fil-kumitat tal-grupp tal-miżżewġin. 

Kieku qatt qalet le għal xi pjaċir li kienu jitolbuha l-ġirien u l-ħbieb tagħha. Barra minn hekk, 

Miriam għamlet karriera tgħin fil-grupp taż-żgħażagħ tar-raħal u kienet tidħol b'ruħha u ġisimha 

biex torganizzalhom il-mawriet s'Għawdex u l-barbikjus ta' kull sajf. Tant kienet maħbuba          

miż-żgħażagħ, li ħafna kkummentaw fuq Facebook li tilfu t-tieni omm tagħhom. Meta ltqajt            

ma' Miriam l-isptar, wara li ħadet l-aħbar kerha li kellha l-kanċer, kliemha kienu ftit imma sodi. 

Fejn hemm il-ħajja hemm it-tama. X'eżempju sabiħ ta' mara tal-familja li ħadmet bħala lajka fi 

ħdan il-Knisja lokali fis-silenzju imma li ħalliet impatt kbir fuq ħafna nies. U waqt li sellimtilha  

għall-aħħar darba, ftakart li l-komunità tagħna hi mbierka b’diversi nisa li għandhom 

responsabbiltajiet varji fi ħdan il-Knisja, minn tfal, għal żgħażagħ, għal ommijiet li qed irabbu u 

anke anzjani. 


