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Is-Saċerdot fuq il-mudell ta’ Marija
Il-Papa San Ġwanni Pawlu II, fl-okkażjoni ta’ Ħamis ixXirka, kull sena kien jikteb ittra lis-saċerdoti. Fl-ewwel ittra
tiegħu lis-saċerdoti, f’Ħamis ix-Xirka tal-1979 kiteb li fissaċerdozju hemm il-preżenza sabiħa ta’ Marija, li hija tant
qrib is-saċerdot.
Mela Marija u s-saċerdot huma tant qrib xulxin!
Fit-Testment il-Ġdid ftit nisimgħu dwar Marija. Imma jekk
noqogħdu attenti, nindunaw li hija kienet hemm fil-mumenti
l-iżjed importanti: fl-Inkarnazzjoni (meta Alla sar bniedem),
fil-Misteru tal-Għid u f’Għid il-Ħamsin. Kienet preżenti flInkarnazzjoni għax din seħħet f’Marija stess; kienet preżenti
fil-Misteru tal-Għid għax hemm miktub “Kien hemm taħt isSalib ta’ Ġesù, ommu”; u kienet preżenti f’Għid il-Ħamsin
għax hemm miktub li l-appostli “ilkoll qalb waħda kienu
jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija, omm Ġesù.”
Dawn it-tliet mumenti juruna xi ħaġa tant sabiħa, kemm
Marija u s-saċerdot huma qrib xulxin.
Ix-xebħ bejn Marija u s-saċerdot nistgħu nfissruh b’dan ilmod. Marija, permezz tal-Ispirtu s-Santu, nisslet lil Ġesù, u
wara li ġarritu f’ġufha, tatu lid-dinja ġewwa Betlehem. Issaċerdot, li għandu fih l-Ispirtu s-Santu permezz tad-Dilka
Mqaddsa fl-Ordinazzjoni, huwa msejjaħ anke hu biex
jimtela b’Ġesù u biex jagħtih lid-dinja f’tant persuni
permezz tat-tħabbir tal-Kelma u permezz tas-Sagramenti.
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Kif jista’ s-saċerdot jgħix fuq ilmudell ta’ Marija?
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Iż-żminijiet tal-lum jitolbu
minna li aħna s-saċerdoti nkunu
nies ġenwini, awtentiċi. Mhux
biżżejjed li jkun hemm irġiel li
jkunu ordnati saċerdoti. Jeħtieġ
li s-saċerdot ikun vera jixbaħ lil
Ġesù, lest li jmut għall-oħrajn,
għal kulħadd.
Is-saċerdot li jgħix fuq ilmudell ta’ Marija, jpoġġi lil
Alla fl-ewwel post f’ħajtu. Ma
jrid jinsa qatt li hu ġie magħżul
għal xi ħaġa tassew kbira, għax
Ġesù qal: Bħalma l-Missier
bagħat lili, hekk jiena nibgħat
lilkom. Is-saċerdot jaf li hu
għandu diversi doni, kariżmi,
imma dawn huma biss parti mid
-doni li jqassam Alla, u d-doni
mhumiex Alla. Fir-rejaltà
kulħadd, saċerdoti u lajċi,
għandna nagħżlu lil Alla flewwel post, u kollox jiġi wara
Alla, għax kollox huwa rigal
tiegħu. Mela s-saċerdot li jgħix
fuq il-mudell ta’ Marija huwa
saċerdot li jgħix ħajja sempliċi,
li jagħżel lil Alla bħala l-Idejal
ta’ ħajtu. Is-saċerdozju huwa
biss mezz biex taqdi lil Alla.
Mela l-ewwel jiġi Alla,
imbagħad is-saċerdozju.
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Kif jista’ s-saċerdot jgħix fuq il-mudell ta’ Marija?
Saċerdot li jgħix fuq il-mudell ta’ Marija, huwa saċerdot li lest jitlef kollox, anke ċertu atteġġamenti li
jista’ jkollu, li jgħix is-safa fl-imħabba lejn l-oħrajn, li qatt ma jħares lejn xi tip ta’ poter. L-uniku
atteġġament li jkollu s-saċerdot, huwa l-atteġġament ta’ Ġesù Msallab, li miet biex isalva lil ħutu. Dan
hu s-saċerdot fuq il-mudell ta’ Marija: Ġesù ħaj.
Meta s-saċerdot ikun jixbaħ lil Marija, jista’ jwassal lil Ġesù fid-dinja tal-lum. Meta s-saċerdot ikun
vera iben Marija, dan jagħmel bħalma għamlet Marija, iwassal lil Ġesù fid-dinja tal-lum. U iżjed ma
jkun jixbaħ lil Marija fil-mod kif jgħix u jħobb, iżjed iwassal lil Ġesù. Marija wellditu fid-dinja 2000
sena ilu, is-saċerdot “iwelled” lil Ġesù fid-dinja tal-lum.
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Jekk ikollna iżjed saċerdoti li jgħixu fuq il-mudell ta’ Marija, il-Knisja
tkun isbaħ, iktar qaddisa, iżjed dinamika, iżjed qrib tan-nies – għax tkun
Knisja li tħobb, li tilqa’ lil kull persuna hi min hi, li tħares lejn dak li hu
ġdid mhux bħala tfixkil, imma bħala opportunità. Tkun Knisja li
tiddjaloga kemm ma’ reliġjonijiet oħra, kif ukoll ma min ma jemminx.
Tkun Knisja dejjem ġdida u friska, b’vokazzjonijiet ġodda, Knisja
mimlija kariżmi, Knisja iżjed missjunarja, Knisja li toħroġ, Knisja fuq il
-mudell ta’ Marija.

Fr Roy Galdes

Laqatni ħafna dak li kiteb il-Papa Franġisku fittmiem tal-Evanġelii Gaudium:
Marija hi dik li għar tal-annimali taf tibdlu
f’dar għal Ġesù, bi ftit faxex fqajra u b’ħafna
ħlewwa... (286) Għax kull darba li nħarsu
lejn Marija, inkunu qed nemmnu mill-ġdid filqawwa tal-imħabba. Fiha naraw kif l-umiltà
u l-ħlewwa mhumiex virtujiet ta’ min hu
dgħajjef, imma ta’ min hu qawwi, li
m’għandux bżonn jittratta ħażin lill-oħrajn
biex hu jħossu importanti. Nitolbuha li bittalb tagħha ta’ omm tgħinna biex il-Knisja ssir
dar għal ħafna, omm għall-ġnus kollha, u
tagħmel possibbli t-twelid ta’ dinja
ġdida. (288)
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