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

Sabiex ir-reliġjonijiet differenti jaħdmu flimkien għall-paċi. 

Nagħlaq għajnejja u, waqt li nikkalma, nimmaġina grupp ta’ nies li għandhom kuluri diversi         

tal-ġilda ta’ kulur u jħaddnu reliġjonijiet differenti. Ilkoll fis-skiet jitolbu, iżda min bilqiegħda fuq 

siġġu jew tapit, min bil-wieqfa jew f’pożizzjoni oħra skont kif inhu mdorri. Nirrifletti fil-qosor fuq 

dak li qed inġib quddiem għajnejja: ilkoll jitolbu biex jaħdmu għall-paċi. 

Ninġabar: 

Nirrispettahom ir-reliġjonijiet l-oħra? Nuri mħabba lil min hu ta’ reliġjon oħra? Nitlob għall-paċi 

bejn il-bnedmin li jħaddnu reliġjonijiet differenti? 

Naħseb ftit: 

Mulej, għinna nirrispettaw u napprezzaw lil kull bniedem. Għinna nkunu lesti li nisimgħu u 

nitgħallmu minn xulxin sabiex b’hekk issaltan il-paċi. 

Nitlob: 

X’nista’ nagħmel: 

Infittex u naqra dwar x’qed isir biex ir-reliġjonijiet jiddjalogaw ma’ xulxin. 

     Il-grupp inġabar f’ċirku hekk kif l-organizzatur xegħel xemgħa 

sabiħa. Raħeb Buddista kien wieqaf maġenb kjeriku Musulman, isqof 

Episkopeljan ħdejn shaman mill-Afrika tal-Lvant. L-aħħar raġġi tax-xemx ta’ 

wara nofsinhar dehru jiddu fid-dawl tax-xema tnemnem. Dan kien il-bidu 

ta’ laqgħa ta’ ħamest ijiem bejn 220 persuna minn 50 pajjiż, li kienu 

jisimgħu l-istejjer u l-mużika ta’ xulxin u jiżfnu flimkien.  

It-tema li ddiskutew kienet dwar kif irabbu t-tfal japprezzaw bnedmin oħra u jgħożżu l-ambjent. Kemm 

tgħallmu minn xulxin! Ilkoll stagħġbu b’kemm hawn modi diversi kif tista’ trabbi t-tfal għall-valuri. “Hemm 

tama ġdida għad-dinja tagħna”, bdew jgħidu lil xulxin. “Kemm nimxu ‘l quddiem kieku kellna nedukaw lil 

uliedna f’dawn il-metodi daqshekk sbieħ!” 

Fit-tmiem din il-laqgħa, il-parteċipanti kellhom sens qawwi ta’ għaqda. Kienu ċerti li din l-esperjenza ta’ 

bejniethom u l-qsim ta’ ideat kienu ser jgħinu biex tkompli tixtered il-paċi fid-dinja tagħna. Telqu jittamaw 

li l-għaqda għad tirbaħ fuq il-ġlied u l-firda.  

Kienu talbu b’lingwi differenti skont it-twemmin u l-kultura tagħhom iżda xorta waħda resqu lejn xulxin u 

ngħaqdu flimkien. 

Fatt ċkejken: 

Kliem ta’ dawl: 

Biex tilħaq il-paċi, għallem il-paċi.    Papa Ġwanni Pawlu II 


