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

Sabiex l-Insara u r-reliġjonijiet l-oħra li qegħdin fil-minoranza fil-pajjiżi Asjatiċi jkunu jistgħu
jipprattikaw il-fidi tagħhom bil-libertà kollha.
Ninġabar:
Insib post għall-kwiet. Nagħlaq għajnejja. Nimmaġina li ninsab ħdejn il-baħar. Inħoss iż-żiffa.
Inxomm il-baħar. Nisma’ l-għasafar u l-vuċijiet tan-nies fil-bogħod. Nirringrazzja lil Alla ta’ dak
kollu li jien u x’jien u dak kollu li għandi.
Fatt ċkejken:
Kull reliġjon għandha t-talba tipika li tingħad b’mod frekwenti
minn-nies. Naqra kull waħda u nagħmilha t-talba tiegħi llum.
Buddiżmu: It-Talba tar-Refuġju
Immur għand il-Buddha għall-kenn. Immur għand id-Dhamma
għall-kenn. Immur għand is-Sangha għall-kenn.
Insara: It-Talba tal-Mulej (San Mattew, kap. 6)
Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li
trid int kif fis-sema hekkda fl-art. Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum.
Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la
ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni.
Islam: Il-Fatiha (mill-ewwel ktieb tal-Koran)
Fl-isem ta'Allah, mill-iktar grazzjuż, mill-iktar ħanin, Kaptan ta’ Jum il-Ġudizzju, Lilu aħna nqimu, u
lilu aħna nfittxu. Urina t-triq id-dritta.
Il-Ġudaiżmu: Ix-Shema (Dewteronomju, kap. 6)
Isma', O Iżrael: Alla tagħna l-Mulej, il-Mulej wieħed hu. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek,
b’qalbek kollha, b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha. Żomm f’qalbek dan il-kliem u tennihom lil
uliedek.
Naħseb ftit:
Fhiex jixxiebhu dawn it-talbiet tipiċi ta’ reliġjonijiet differenti? Kull reliġjon tfittex il-paċi tal-qalb.
Ejja nibdew naraw x’hemm komuni bejnietna qabel ma nħallu d-differenzi jifirduna. Xi jżommna li
nitolbu bil-kliem ta’ ħutna wkoll?
Nitlob:
O Alla, agħmel li kulħadd ikun ħieles li jitlob u jqim lil Alla bil-libertà kollha u li jkun jista’
jipprattika l-fidi tiegħu ikun fejn ikun madwar id-dinja.
Kliem ta’ dawl:
Jista’ jkollna reliġjonijiet, lingwi, kulur tal-ġilda differenti, imma aħna lkoll bnedmin.
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X’nista’ nagħmel:
Ninteressa ruħi u nfittex li nsir naf aħjar reliġjonijiet oħrajn biex negħleb il-preġudizzji li jista’ jkolli
u nirrispetta t-tajjeb u s-sabiħ li hemm f’kulħadd.

