
Il-Ħadd, 22 ta’ Novembru 2020
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Is-Sultan jgħid 
lil dawk ta’ fuq il-lemin tiegħu:
‘Ejjew, imberkin minn Missieri, 
ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna 
li tħejjiet għalikom 
sa mill-ħolqien tad-dinja. 
Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, 
kont bil-għatx u sqejtuni, 
kont barrani u lqajtuni, 
kont għeri u libbistuni, 
kont marid u ġejtu tarawni, 
kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni ...’
‘Tassew, ngħidilkom, 
kulma għamiltu ma’ wieħed 
mill-iżgħar fost dawn ħuti, 
għamiltuh miegħi.’”
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 25, versi 34-36. 45

“Ejjew nagħmlu wisa’ għall-fantasija 
tal-imħabba ... biex ma jiġrilniex 
li, quddiem il-faqar li tipproduċi 

l-kultura tal-ġid, il-ħarsa tal-Insara 
tiċċajpar u ma tibqax kapaċi 

timmira għall-essenzjal. Li timmira 
għall-essenzjal ifisser li timmira 
lejn Ġesù: inħarsu lejH preżenti 

fl-imġewwaħ, fil-ħabsi, fil-marid, 
fl-għeri, f’dak li hu bla xogħol. 

Naraw lil Ġesù f’min hu waħdu, 
imnikket, f’dak li jiżbalja 

u għandu bżonn ta’ xi parir, f’dak li 
għandu bżonn min jimxi miegħu 

u jakkumpanjah. Dawn huma 
l-opri li Ġesù qed jitlob minna!”

PAPA FRANĠISKU, Udjenza Ġenerali, 30 Ġunju 2016
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Int mhux slaleb u domni tridna nbusu, Mulej,                                                      
imma l-pjagi 
li għadhom inixxu sal-lum                                                                             
fil-ħajja ta’ tant persuni feruti.
Inbusuhom
billi niċċappsu bid-demm li joħroġ minnhom. 
Inbusuhom 
billi nkebbuhom fi preżenza li tfejjaq. 
Inbusuhom 
billi nħallu l-fantasija tagħna tixgħel 
fil-mod ta’ kif indewwuhom.
Inbusuhom 
għax dawn il-pjagi Inti tagħmilhom tiegħek.
Inbusuhom 
għax dawn huma l-pjagi 
li, jekk inħalluhom, ilaqqgħuna miegħek.

Il-fantasija tal-imħabba
Għajnejja 

miftuħin 
biżżejjed 

biex ninduna 
b’min 

qed jokrob? 

Konvint 
li l-ġudizzju 
tiegħi nnifsi

qed nagħmlu 
kuljum 

bil-mod 
kif inwieġeb 

għall-krib 
tan-nies?



It-Tnejn, 23 ta’ Novembru 2020
Ġesù rafa’ għajnejh 
u ra l-għonja 
jitfgħu l-offerti tagħhom 
fit-teżor tat-tempju. 
U ra wkoll waħda armla fqira 
titfa’ biċċtejn żgħar tal-flus, 
u qal: 
“Ngħidilkom is-sew, 
din l-armla fqira 
tefgħet iktar minnhom ilkoll. 
Għax dawn kollha 
għamlu offerti 
miż-żejjed tagħhom, 
imma hi, 
fil-faqar tagħha, 
tefgħet dak kollu li kellha 
biex tgħix.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 21, versi 1-4

“Ġesù jgħid li aħna għandna 
nimmiraw mhux għall-kwantità 

imma għall-milja. Hemm 
differenza bejn il-kwantità 

u l-milja. Jista’ jkollok ħafna flus, 
imma tkun tħossok vojt: 

m’hemmx milja f’qalbek ... 
Li tħobb lil Alla ‘b’qalbek kollha’ 
jfisser li tafda fiH, fil-providenza 

tiegħu, u li sserviH fl-aħwa 
l-aktar foqra mingħajr ma tistenna 

xejn lura. Quddiem il-ħtiġijiet 
tal-proxxmu, aħna msejħin 

niċċaħdu minn ħwejjeġ essenzjali, 
mhux minn dak li hu żejjed biss.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 8 Novembru 2015
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Mulej,
iktar ma l-karità toħroġ minn qalb 
li trid tinfetaħ bis-serjetà għall-oħrajn 
iktar jibqa’ ġid f’min jagħmilha;
iktar ma toħroġ minn qalb 
li ċċarrat lilha nfisha minħabba l-oħrajn
iktar tkun karità li tħalli frott tajjeb
f’min jagħmilha;
iktar ma toħroġ minn qalb 
li ma tqis xejn - ukoll jekk ftit -
li hu tagħha biss 
u li m’għandux jinqasam mal-oħrajn, 
iktar tkun karità li tibdel għall-aħjar 
lil min jagħmilha.
Itfagħni, Mulej, f’din it-triq, 
u żommni fiha.

Mill-milja tal-qalb
X’inbati jien 

biex nagħmel 
il-karità?

Il-karità 
li nagħmel 

x’effett tħalli
fuq 

il-qalb tiegħi? 



It-Tlieta, 24 ta’ Novembru 2020
Ġesù qal: 
“Meta tisimgħu min jitkellem 
fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, 
tinħasdux 
għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, 
iżda t-tmiem 
ma jasalx minnufih.”
Imbagħad qalilhom ukoll: 
“Għad iqum ġens kontra ġens 
u saltna kontra saltna, 
l-art titheżżeż bil-kbir, 
f’ħafna bnadi 
jkun hemm il-ġuħ 
u mard li jittieħed, 
u fis-sema 
jidhru ħwejjeġ tal-biża’ 
u sinjali tal-għaġeb.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 21, versi 9-11

“Ġesù jfissrilna li dak li għad 
jikkrolla huma  l-ħwejjeġ 

ta’ qabel tal-aħħar, mhux dawk 
tal-aħħar: it-Tempju, mhux Alla; 

is-saltniet u l-ġrajjiet tal-umanità, 
mhux il-bniedem. Jgħaddu 

l-ħwejjeġ ta’ qabel tal-aħħar, 
li spiss jidhru definittivi, 

imma mhumiex. Huma realtajiet 
grandjużi, bħat-tempji tagħna, 

u tal-biża’, bħat-terremoti, sinjali 
fis-sema u gwerer fuq l-art. Dawn 

għalina jidhru fatti tal-paġna 
ta’ quddiem, imma l-Mulej 

jixħithom fil-paġni ta’ wara.”

PAPA FRANĠISKU, 
Omelija, 17 Novembru 2019
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Realtajiet kbar, Mulej, 
għax huma kbar,
jagħmlu ħafna ħoss; 
u l-ħsejjes li dawn jagħmlu 
ma jistgħux ma jħallux impressjoni fuqna.
Imma din l-impressjoni li jħallu fuqna 
tista’ tkun tali 
li tnessina realtajiet 
jerġa’ akbar minnhom.
Għalhekk, 
tħalliniex nibqgħu mwaħħlin 
f’realtajiet 
li, kbar kemm huma kbar,
mhux huma għandhom l-aħħar kelma fuqna;
tħalliniex nagħtuhom piż 
ikbar minn dak li hu tagħhom.

Realtajiet kbar
Għalija 

huwa 
importanti biss

dak li 
jimpressjonani? 

Inħoss 
li nkun 

qed nitlef 
xi ħaġa 

meta nagħmel 
hekk?



L-Erbgħa, 25 ta’ Novembru 2020
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 
“Jixħtu jdejhom fuqkom 
u jippersegwitawkom, 
jagħtukom f’idejn il-mexxejja 
tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, 
u jeħdukom quddiem slaten 
u gvernaturi minħabba f’ismi. 
Dan ikun jiswielkom 
biex tistgħu tagħtu xhieda. 
U żommu sewwa f’moħħkom: 
toqogħdux taħsbu minn qabel 
kif se tiddefendu ruħkom, 
għax jien nagħtikom kliem u għerf 
li kull min ikun kontra tagħkom 
ma jkunx jista’ jiqaflu jew imerih ... 
Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar 
issalvaw ħajjitkom!” 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 21, versi 12-15. 19

“Bil-kliem tiegħu: ‘Jekk tibqgħu 
sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom!’ 

Ġesù qed jipproponilna 
l-perseveranza. Il-perseveranza 

tfisser li taqdef ‘il quddiem 
fil-ħajja ta’ kuljum b’għajnejk fissi 

fuq dak li ma jgħaddix: il-Mulej 
u l-proxxmu. Għalhekk, kif jgħid 
Santu Wistin, il-perseveranza hi 

d-don ta’ Alla li bih nieħdu ħsieb 
tad-doni l-oħra kollha tiegħu. 

Kemm neħtieġu li nipperseveraw 
fit-tajjeb - anki aħna bħala 

Knisja - biex ma nitilfux minn 
quddiem għajnejna dak li jiswa.”

PAPA FRANĠISKU, 
Omelija, 17 Novembru 2019
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Il-ħajja mgħaġġla, Mulej, 
mhux dejjem iżżommni moħħi hemm 
fuq dak li verament ta’ min jagħtih valur; 
mhux dejjem tħallini niffoka 
fuq dak li verament jibqa’;
mhux dejjem tippermettili nibqa’ 
f’dak li jgħodd quddiemek
u li Inti tħeġġiġni għalih.
Għalhekk nitolbok:
agħtini l-grazzja 
li ma ninfixilx quddiem il-kuntrarju,
li ma ngħejjiex, 
li ma nibridx,
li ma jerġax jibdhieli.
Agħtini, Mulej,
il-grazzja tal-perseveranza.

Sal-aħħar
Fil-mixja tiegħi 

wara t-tajjeb 
ngħejja malajr? 

Lil Alla 
nitlobhielu 

l-perseveranza?



Il-Ħamis, 26 ta’ Novembru 2020
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:
“Ikun hemm sinjali 
fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. 
Il-ġnus fuq l-art, 
b’qalbhom ittaqtaq, 
ma jafux x’jaqbdu jagħmlu 
minħabba l-ħsejjes tal-baħar 
u tal-imwieġ; 
in-nies ruħhom ħierġa bil-biża’ 
billi jobsru x’ikun ġej fuq id-dinja, 
għax il-qawwiet tas-smewwiet 
jitqallbu.
Imbagħad jaraw lil Bin il-bniedem 
ġej fi sħaba, b’qawwa u glorja kbira. 
Meta jibda jseħħ dan kollu, 
qawwu qalbkom u erfgħu raskom, 
għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 21, versi 25-28

“Il-fus li fuqu jdur id-diskors ta’ 
Ġesù hu Huwa nnifsu, il-misteru 

tal-Persuna tiegħu u tal-mewt 
u l-qawmien tiegħu, u l-miġja 

tiegħu fl-aħħar taż-żminijiet. 
L-għan aħħari tagħna hu l-laqgħa 
mal-Mulej irxuxtat ... Għaldaqstant 
il-problema mhix meta se jseħħu 

s-sinjali mħabbra, imma li aħna 
nkunu lesti għal-laqgħa. U lanqas 
m’hemm għalfejn inkunu nafu kif 
se jseħħu, imma kif għandna nġibu 
ruħna llum, aħna u nistennew din 

il-laqgħa. Aħna msejħin ngħixu 
l-preżent billi nibnu l-futur tagħna 

bis-serenità u l-fiduċja f’Alla.”

PAPA FRANĠISKU, Angelus, 15 Novembru 2015
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Mulej,
Inti mhux kurżitajiet 
dwar l-aħħar taż-żminijiet 
trid tqajjem fina, 
imma entużjażmu 
għal-laqgħa definittiva miegħek;
Inti mhux spekulazzjonijiet 
dwar it-tieni miġja tiegħek 
trid toħloq fina,
imma ħeġġa mimlija mħabba
biex naslu narawk wiċċ imb wiċċ;
Inti mhux previżjonijiet
dwar kif se jkun l-aħħar taż-żminijiet 
trid tqanqal fina,
imma sahra attiva għalik sa minn din il-ħajja.
Xennaqna għal-laqgħa miegħek.

Il-laqgħa mal-Irxuxtat
Qed inħejji 

lili nnifsi 
għal-laqgħa 

tal-aħħar 
ma’ Alla?

Kif 
qed nagħmlu 

dan?



Il-Ġimgħa, 27 ta’ Novembru 2020
Ġesù qal 
lid-dixxipli tiegħu 
din il-parabbola: 
“Ħarsu lejn is-siġra tat-tin 
u s-siġar l-oħra. 
Malli tarawhom jarmu, 
intom stess tintebħu 
li s-sajf diġà fil-qrib. 
Hekk ukoll 
meta taraw dan jiġri, 
kunu afu 
li s-Saltna ta’ Alla hi fil-qrib. 
Tassew ngħidilkom, 
li ma jgħaddix dan in-nisel 
sa ma jiġri dan kollu. 
Is-sema u l-art jgħaddu, 
imma kliemi ma jgħaddix.” 
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 21, versi 29-33

“Il-parabbola tat-tina li tarmi, 
bħala sinjal li s-sajf hu qrib, 
tgħidilna li dak li għad jiġri 

fil-futur m’għandux jaqtagħna 
mill-ħajja ta’ issa, imma 

jgħinna nħarsu lejn jiemna 
bil-lenti tat-tama. Hija dik 

il-virtù tant diffiċli biex ngħixuha: 
it-tama, l-iżgħar fost il-virtujiet, 

imma l-iktar waħda qawwija. 
U t-tama tagħna għandha wiċċ: 

il-wiċċ tal-Mulej Irxuxtat 
li jiġi ‘b’qawwa kbira u fil-glorja’, 

li juri mħabbtu misluba 
u trasfigurata fil-Qawmien.”

PAPA FRANĠISKU,  
Angelus, 15 Novembru 2015
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Mulej, 
il-jiem tagħna fid-dinja 
mhumiex jiem bla valur;
anzi, 
huma jiem ta’ valur kbir 
għax huma jiem ta’ eżerċizzju kontinwu
lejn eternità 
fi ħdan Alla 
Missierek u Missierna.
Għallimna ngħixu jiemna 
skont il-qalb Tiegħu;
għinna ngħixuhom
skont il-Kelma
u l-pjan Tiegħu għalina. 
Nissel fina t-tama tal-ħajja ta’ dejjem,
dik il-ħajja li biex isseħibna fiha Inti tagħti ħajtek.

Bil-lenti tat-tama
Jien bniedem 

ta’ tama? 

X’inhi l-għajn 
tat-tama 

li għandi?



Is-Sibt, 28 ta’ Novembru 2020
Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:
 “Oqogħdu attenti, u qisu li l-ikel 
u x-xorb żejjed u s-sokor 
ma jmewwtulkomx qalbkom, 
u tħallux li l-ħafna tħassib 
għall-ħtiġiet tal-ħajja 
jeħdilkom raskom, 
li ma ssibuhx dak il-Jum fuqkom 
għal għarrieda. 
Għax hu Jum 
li għad jaqa’ bħal nassa 
fuq kull min jgħammar 
fuq wiċċ l-art kollha. 
Ishru, mela, u itolbu l-ħin kollu, 
biex tkunu tifilħu tgħaddu 
minn kull ma għandu jiġri 
u tieqfu quddiem Bin il-bniedem.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 21, versi 34-36

“Tħallix lil min jisraqlek it-tama u 
l-ferħ, lil min jiddrogak biex jużak 

bħala lsir għall-interessi tiegħu. 
Issogra kun iżjed minn hekk, għax 
dak li int hu iżjed importanti minn 
kull ħaġa oħra. M’għandekx bżonn 

li jkollok il-ġid jew ċerta dehra. 
Tista’ tasal biex tkun dak li Alla, 

il-Ħallieq tiegħek, jaf li int, 
jekk tagħraf li int imsejjaħ għal 
ħafna. Sejjaħ lill-Ispirtu s-Santu 

u imxi bil-fiduċja lejn l-ogħla 
destinazzjoni: il-qdusija. Hekk 

ma tkunx fotokopja, imma tkun 
inti nnifsek kollok kemm int.”

PAPA FRANĠISKU, Eżortazzjoni Appostolika, 
Christus Vivit, nru 107, 25 Marzu 2019

277



Kull bniedem, Mulej, 
huwa maħluq uniku u irrepetibbli; 
u għalhekk fil-bnedmin
hemm varjazzjoni li tgħaġġbek: 
ħadd mhu bħal ħadd;
ħadd mhu mistenni 
li jkun il-fotokopja ta’ xi ħadd!
Imma lkoll kemm huma 
għandhom destinazzjoni waħda
u l-ogħla waħda: 
Alla. 
Bik magħna, Mulej,
ħa nimxu lkoll kemm aħna lejH, 
minn toroq diversi 
imma li jwasslu lejH.
Ammen.

L-ogħla destinazzjoni
Nagħraf 

x’inhi s-sejħa 
fundamentali 

tiegħi? 

Kif 
qed ngħixha?


