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Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu: 

Biex il-gvernijiet jieħdu ħsieb tal-ħarsien tal-ħolqien u tat-tqassim ġust tar-riżorsi naturali. 

Ninġabar: 

Nibda billi nfittex is-skiet. Nagħlaq għajnejja u nagħraf il-preżenza ta’ Alla. Ngħatti għajnejja bil-
pala ta’ jdejja u fl-istess waqt insodd widnejja b’subgħajja l-kbir. Nisma’ l-ħoss tan-nifs għal ftit tal-
ħin…. 
 
Naħseb ftit f’kemm id-dinja tkun post aħjar li kieku r-riżorsi kollha tagħha jitqassmu b’mod ġust u 
responsabbli. 

Fatt ċkejken: 

Fost in-numru kbir ta’ ristoranti fir-raħal ta’ Ħal Bużbież, kien 
hemm żewġ ristoranti jikkompetu għall-istess klijenti. It-tnejn 
kellhom ikel tajjeb ħafna u kokijiet primi fil-kċejjen tagħhom. 
Għalkemm id-dekor kien ivarja minn ristorant għall-ieħor, iż-żewġ 
binjiet kienu mgħammra b’għamara mill-ifjen. Is-sidien, għalkemm 
ma kinux miġġildin u kienu jsellmu lil xulxin fit-triq, ma kinux l-
akbar ħbieb. Darba fost l-oħrajn, f’ġurnata fejn ġew ħafna nies, 
ristorant minnhom spiċċalu l-weraq tar-rand. Kienet problema 

kbira meta tqis li r-rand kien il-bażi tal-iktar platt popolari f’dan ir-ristorant. Is-sid tgħidx kemm 
ikkonfonda, l-iktar meta induna li l-ħwienet kienu ġa għalqu kollha.  

Malajr bagħat lill-kok biex isaqsi lil xi ristorant ieħor biex forsi jagħtuh ftit rand. Però, it-tfittxija 
kienet inutli għax l-ebda ristorant ma kien juża r-rand fil-platti tiegħu. L-unika tama li kien baqa’ 
kienet fir-ristorant li kien jikkompetilu. Meta wasal, daħal dritt biex ikellem lil sid ir-ristorant. 
Sfortunatament, l-aħbar kienet waħda ħażina, għax is-sid qallu li r-rand li kien baqagħlu kellu 
jservih biss għal dik il-lejla. B’hekk, lura fir-ristorant tiegħu, il-kok għadda lejla sħiħa jaffaċċja lill-
klijenti biex jgħidilhom li l-platt bir-rand ma kienx fil-menù dakinhar.  

Iżda fir-ristorant l-ieħor, is-sid tbissem mhux ftit meta l-kok telaq. Fil-verità, kellu ħażna ta’ rand 
għal xi xahar sħiħ, li ma kellux bżonn; u anke jekk kellha tispiċċalu, seta’ jġib kemm ried mill-ġnien 
tad-dar tiegħu. Hekk kien se jkollu lejla tajba minn fuq dar ir-ristorant l-ieħor! 

Naħseb ftit: 

X’tgħallimna storja bħal din dwar it-tqassim tar-riżorsi naturali fid-dinja? 

Ġieli ġġilidt biex iżżomm xi ħaġa u mbagħad spiċċajt ma użajthiex? 

Issibha diffiċli taqsam ma’ ħaddieħor? 



Nitlob: 

Nitolbok Mulej, dawwal il-moħħ u kebbes il-qalb ta’ kull bniedem biex, b’rispett sħiħ tal-ħolqien, 
jagħraf juża r-riżorsi naturali b’mod għaqli u ġust. 
 
Talba oħra spontanja jew fi grupp. 

X’nista’ nagħmel: 

Infittex li ma nixtrix prodotti aktar milli nkun se nuża, anke jekk huma irħas jew b’xi offerta. 
  
L-affarjiet li mhux ser nuża nqassamhom lil min naf li għandu bżonnhom. 

Kliem ta’ dawl: 

L-ebda bniedem, organizzazzjoni, għaqda jew l-hekk imsejjaħ pajjiż ma jista’ jqis lilu nnifsu sid tar-
riżorsi naturali tad-dinja.    
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