Riżorsi Vokazzjonali

Adorazzjoni Vokazzjonali

Talba għall-Vokazzjonijiet

Messaġġ tal-Papa

Rużarju Meditat

…

Ċentru tal-Vokazzjonijiet u Seminarju tal-Arċisqof
2017
Copyright tal-istampa: Stained Glass ġewwa St John the Baptist’s Anglican Church, Ashfield, New South
Wales.

Kontenut
Messaġġ tal-Qdusija Tiegħu il-Papa Franġisku għall-45
Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet
Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa f’Jum il-Vokazzjonijiet
Talba għall-Vokazzjonijiet
Rużarju Meditat b’Talb għall-Vokazzjonijiet
Adorazzjoni b’Talb għall-Vokazzjonijiet

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU
GĦALL-54 JUM DINJI TA’ TALB GĦALL-VOKAZZJONIJIET
Imqanqal mill-Ispirtu għall-missjoni
Għeżież ħuti,
Fis-snin li għaddew, stajna nirriflettu fuq żewġ aspetti li jolqtu l-vokazzjoni Nisranija: listedina biex “noħorġu minna nfusna” ħalli nisimgħu leħen il-Mulej u l-importanza talkomunità ekkleżjali bħala post ipprivileġġjat fejn is-sejħa ta’ Alla titwieled, tikber u
tesprimi ruħha.

Issa, fl-okkażjoni tal-54 Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet, nixtieq nieqaf ftit fuq iddimensjoni missjunarja tas-sejħa Nisranija. Min ħalla l-leħen ta’ Alla jiġbdu lejh u beda
jimxi wara Ġesù, ma jdumx ma jiskopri, ġewwa fih, xewqa li ma jistax jifga, dik li jwassal il-Bxara t-Tajba lill-aħwa, permezz tal-evanġelizzazzjoni u l-qadi fil-karità. L-Insara
kollha huma magħżula missjunarji tal-Vanġelu! Fil-fatt, id-dixxiplu ma jirċevix id-don
tal-imħabba ta’ Alla biex joqgħod iħossu sew hu; mhux imsejjaħ jippreżenta lilu nnifsu
u lanqas biex iħares l-interessi ta’ xi kumpanija; sempliċement iħalli jmissu u jibdlu lferħ li jħossu maħbub minn Alla u ma jistax iżomm din l-esperjenza għalih waħdu: “Ilferħ tal-Vanġelu li jimla l-ħajja tal-komunità tad-dixxipli hu ferħ missjunarju”
(Eżortazzjoni appostolika Evangelii gaudium, 21).

Għalhekk, l-impenn missjunarju mhux xi ħaġa li nżidu mal-ħajja Nisranija, bħallikieku
kien xi tiżjin, imma, bil-maqlub, jinsab fil-qalba tal-istess fidi: ir-relazzjoni mal-Mulej
timplika li nħossuna mibgħuta bħala profeti tal-kelma tiegħu u xhieda ta’ mħabbtu.

Imqar jekk inġarrbu fina ħafna dgħufija u xi drabi nistgħu nħossuna naqtgħu qalbna,
jeħtieġ nerfgħu ħarsitna lejn Alla, bla ma nħallu jgħaffiġna s-sens li ma nħossuniex
tajbin biżżejjed jew naqgħu fil-pessimiżmu, li jagħmilna spettaturi passivi ta’ ħajja
għajjiena u tas-soltu. M’hemmx lok għal biża’: hu Alla nnifsu li jiġi jsaffi x-“xofftejn
imniġġsa” tagħna, u jagħmilna idonji għall-missjoni: “‘Ħżunitek għebet, u dnubek
inħafer’. Imbagħad smajt leħen Sidi jgħid: ‘Lil min se nibgħat? Min se jmurilna?’. U jien
weġibt: ‘Hawn jien: ibgħat lili!’” (Is 6:6-8).

Kull dixxiplu missjunarju jħoss f’qalbu dan il-leħen divin jistiednu “jgħaddi” minn qalb
in-nies, bħal Ġesù, “jagħmel il-ġid u jfejjaq” lil kulħadd (ara Atti 10:38). Fil-fatt, diġà
sibt l-okkażjoni nfakkar li, grazzi għall-Magħmudija, kull Nisrani hu “Kristofru”, jiġifieri
“wieħed li jġorr lil Kristu” għand l-aħwa (ara Katekeżi, 30 ta’ Jannar 2016). Dan jgħodd
b’mod partikulari għal dawk li huma msejħin għal ħajja speċjali ta’ konsagrazzjoni u

wkoll għas-saċerdoti, li b’mod ġeneruż wieġbu: “Hawn jien, Mulej, ibgħat lili!”. B’ħeġġa
missjunarja mġedda, huma msejħin joħorġu minn wara l-ħitan qaddisa tat-Tempju,
biex iħallu l-ħlewwa ta’ Alla tgelgel fuq il-bnedmin (ara Omelija tal-Quddiesa talGriżma, 24 ta’ Marzu 2016). Il-Knisja għandha bżonn ta’ saċerdoti bħal dawn: fiduċjużi
u sereni għax skoprew it-teżor veru, bla sabar biex imorru juruh bil-ferħ lil kulħadd
(ara Mt 13:44)!
Bla dubju, mhumiex ftit il-mistoqsijiet li jitqanqlu meta nitkellmu fuq il-missjoni Nisranija: Xi jfisser tkun missjunarju tal-Vanġelu? Min se jagħtina l-qawwa u l-kuraġġ tattħabbira? Għal dawn il-mistoqsijiet nistgħu nwieġbu billi nikkontemplaw tliet xeni talVanġelu: il-bidu tal-missjoni ta’ Ġesù fis-sinagoga ta’ Nazareth (ara Lq 4:16-30); ilmixja li hu jagħmel Irxoxt mad-dixxipli ta’ Għemmaws (ara Lq 24:13-35); u fl-aħħar, ilparabbola taż-żerriegħa (ara Mk 4:26-27).

Ġesù midluk mill-Ispirtu u mibgħut. Li tkun dixxiplu missjunarju jfisser tieħu sehem
attivament fil-missjoni ta’ Kristu, li Ġesù nnifsu jfisser fis-sinagoga ta’ Nazareth: “LIspirtu tal-Mulej fuqi, għax hu kkonsagrani, bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin,
inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, u d-dawl mill-ġdid lill-għomja, irrodd il-ħelsien lillmaħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej” (Lq 4:18-19). Din hi wkoll il-missjoni
tagħna: li nkunu midluka mill-Ispirtu u mmorru għand l-aħwa biex inxandrulhom ilKelma, u nsiru għalihom strument ta’ salvazzjoni.

Ġesù jimxi magħna fit-triq. Quddiem il-mistoqsijiet li jixirfu mill-qalb tal-bniedem u lisfidi li jitqanqlu mir-realtà, nistgħu nħossuna mitlufa jew inħossu nuqqas ta’ enerġija
u ta’ tama. Hemm ir-riskju li l-missjoni Nisranija tidher bħala utopja li ma tistax tintlaħaq, jew xi realtà li tissupera l-isforzi tagħna. Imma jekk nikkontemplaw lil Kristu
Rxoxt, li jimxi mad-dixxipli ta’ Għemmaws (ara Lq 24:13-15), il-fiduċja tagħna tista’
terġa’ titkebbes; f’din ix-xena mill-Vanġelu, għandna “liturġija tat-triq” vera u proprja,
li tiġi qabel dik tal-Kelma u tal-Ħobż maqsum u turina li, f’kull pass tagħna, Ġesù jinsab
magħna! Iż-żewġ dixxipli, miġruħa mill-iskandlu tas-Salib, sejrin lura d-dar mit-triq
tat-telfa: f’qalbhom iġorru tama mkissra u ħolma li ma twettqitx. Fihom in-niket ħa
post il-ferħ tal-Vanġelu. X’jagħmel Ġesù? Ma jiġġudikahomx, jimxi fl-istess triq
tagħhom u, flok ma jtella’ ħajt, jiftaħ xaqq ġdid. Naqra naqra jibdel il-qtigħ il-qalb
tagħhom, ikebbes lil qalbhom u jiftħilhom għajnejhom, waqt li jħabbar il-Bxara u
jaqsam il-Ħobż. Bl-istess mod, in-Nisrani ma jġorrx waħdu l-impenn tal-missjoni, imma
jagħmel esperjenza, anki fl-għeja u meta jħossu mhux mifhum, “li Ġesù qed jimxi
miegħu, jitkellem miegħu, jieħu n-nifs miegħu, jaħdem miegħu. Iħossu lil Ġesù ħaj
miegħu qalb il-ħidma missjunarja” (Eżortazzjoni appostolika Evangelii gaudium, 266).

Ġesù jkabbar iż-żerriegħa. Fl-aħħar nett, mill-Vanġelu importanti nitgħallmu l-istil
tat-tħabbira. Fil-fatt, mhux darba u tnejn li, imqar bl-aħjar intenzjonijiet, jista’ jiġri li
nitkaxkru minn ċerta xenqa għall-poter, għall-proselitiżmu jew għall-fanatiżmu intolleranti. Imma l-Vanġelu jistedinna niċħdu l-idolatrija tas-suċċess u tal-qawwa, ittħassib żejjed għall-istrutturi, u ċerta tensjoni li twieġeb iżjed għal spirtu ta’ konkwista
milli għal dak tal-qadi. Iż-żerriegħa tas-Saltna, imqar jekk żgħira, ma tidhirx u xi drabi
insinifikanti, tikber fis-skiet grazzi għall-ħidma bla waqfien ta’ Alla: “Is-Saltna ta’ Alla hi
bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar,
iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif” (Mk 4:26-27). Din hi l-ewwel fiduċja tagħna:
Alla jmur lil hemm minn dak li nistennew aħna u jissorprendina bil-ġenerożità tiegħu,
u hekk ikabbar il-frott tal-ħidma tagħna lil hemm mill-kalkoli tal-effiċjenza umana.

B’din il-fiduċja tal-Vanġelu ejja niftħu qalbna għall-azzjoni siekta tal-Ispirtu, li hi l-bażi
tal-missjoni. Qatt ma jista’ jkun hemm pastorali vokazzjonali, lanqas missjoni Nisranija
mingħajr it-talb assidwu u kontemplattiv. F’dan is-sens, jeħtieġ inseddqu l-ħajja Nisranija bis-smigħ tal-Kelma ta’ Alla u, fuq kollox, nieħdu ħsieb tar-relazzjoni personali
tagħna mal-Mulej fl-adorazzjoni Ewkaristika, “imkien” ipprivileġġjat ta’ laqgħa malMulej.

Hi din il-ħbiberija intima mal-Mulej li nixtieq minn qalbi nħeġġiġkom għaliha, fuq
kollox biex nittallbu mill-għoli vokazzjonijiet għas-saċerdozju u għall-ħajja kkonsagrata. Il-Poplu ta’ Alla għandu bżonn imexxuh ragħajja li jqattgħu ħajjithom għall-qadi talVanġelu. Għalhekk, nitlob lill-komunitajiet parrokkjali, lill-għaqdiet u lill-għadd kbir ta’
gruppi ta’ talb preżenti fil-Knisja: kontra t-tentazzjoni tal-qtigħ il-qalb, komplu itolbu
lill-Mulej biex jibgħat ħaddiema fl-oqsma tiegħu u jagħtina saċerdoti nnamrati millVanġelu, kapaċi jkunu qrib tal-aħwa u, hekk, isiru sinjal ħaj tal-imħabba ħanina ta’ Alla.

Għeżież ħuti, illum ukoll għadna nistgħu nsibu mill-ġdid is-sħana tat-tħabbira u nipproponu, fuq kollox liż-żgħażagħ, il-mixja wara Kristu. Quddiem is-sensazzjoni mifruxa
ta’ fidi għajjiena u li spiċċat biss “dmirijiet li jridu jsiru”, iż-żgħażagħ tagħna jixtiequ
jiskopru l-faxxinu dejjem attwali tal-figura ta’ Ġesù, li jħallu l-kliem u l-ġesti tiegħu
jisfidawhom u jipprovokawhom u, fl-aħħar nett, li, grazzi għalih, joħolmu ħajja kollha
kemm hi umana, kuntenta li tista’ tgħix fl-imħabba.

Marija Santissma, Omm il-Feddej tagħna, kellha l-kuraġġ tħaddan din il-ħolma ta’ Alla,
billi qiegħdet iż-żgħożija tagħha u l-ħeġġa tagħha f’idejh. Ħa taqlgħalna l-interċessjoni
tagħha l-istess ftuħ tal-qalb, il-ħeffa biex illissnu l-“Hawn jien” tagħna għas-sejħa talMulej, u l-ferħ li, bħalha, naqbdu l-vjaġġ tagħna (ara Lq 1:39) biex inxandruh lid-dinja
kollha.
(Mill-Vatikan, 27 ta’ Novembru 2016) Franciscus

Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa f’ Jum il-Vokazzjonijiet
Talbiet tal-Maħfra
Mulej, meta tfakkarna li inti r-Ragħaj it-Tajjeb tagħna, tagħmlilna stedina biex inħalluk
tħobbna u tmexxina lejn Alla l-Missier. Aħfrilna n-nuqqasijiet tagħna li jtellfuna milli
nħossu l-ferħ tar-rabta tagħna ma' Alla.

▪ Aħfrilna, Mulej, meta niddubitaw mill-preżenza tiegħek fostna u naħsbu li m'intix tmexxina
sew; meta mmaqdru lil dawk li tibgħat f'ismek biex iressquna lejk. Mulej ħniena.
▪ Aħfrilna, Mulej, meta x-xogħol tagħna jeħodlok postok, u ma nqisuhx bħala mezz biex infaħħruk; meta ma ndurux lejk biex tagħti sens u għajnuna lil ħidmietna. Kristu ħniena.
▪ Aħfrilna, Mulej, meta naħarbu quddiem ċirkustanzi li ma jtuna l-ebda soddisfazzjon u
nitilfu opportunità li nkunu ragħajja tajba f'ismek. Mulej ħniena.

Talbiet tal-kommunita’
Il-Mulej Ġesù għallimna nitolbu lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema fl-għalqa
tiegħu. Ejjew nobduh minn qalbna, nitolbuh iżur il-familji tagħna u jsejjaħ għal
warajh żgħażagħ lesti li joffru ħajjithom fis-servizz tiegħu.
▪ Missier Qaddis, qawwi fina lkoll ir-responsabbiltà għat-tħabbir kontinwu tal-Evanġelju biex
ngħinu ż-żgħażagħ u t-tfal jagħrfu is-sejħa tagħhom. Nitolbu.
▪ Mulej Ġesù, int tagħraf il-ġewwieni ta’ kull bniedem. Iftaħ qalb iż-żgħażagħ biex jilqgħu ssejħa li int tagħmlilhom f’ħajjithom. Nitolbu.
▪ Ragħaj it-Tajjeb, int tmexxina lkoll b’mod personali. Għinna ngħixu kull jum ta’ ħajjitna bħala
tiġdid tal-wegħdiet li għamilnielek fil-Magħmudija u fil-Konfermazzjoni. Nitolbu.
▪ Int li b’mewtek tajtna l-ħajja, oħloq fil-familji, fil-parroċċi u fil-komunitajiet tagħna klima fejn
il-vokazzjonijiet differenti jistgħu jintlaqgħu, jimmaturaw u joktru. Nitolbu.

Mgħallem għażiż, l-Evanġelju tiegħek jista’ jġedded id-dinja tagħna. Agħtina nies
eżemplari li bħala saċerdoti, reliġjużi, u membri ta’ l-istituti sekolari jkomplu
jwasslu d-dawl tal-Evanġelju mhux biss f’pajjiżna imma bħala missjunarji wkoll.
Nitolbu.
Talb għal wara tqarbin
Sinjur Ġesu’ Kristu,
Qassis Għoli u redentur, aħna nitolbuk biex issejjaħ liż-żagħżagħ irġiel u nisa għasservizz Tiegħek bħala saċerdoti u reliġjużi. J’Alla ikunu ispirati mill-ħajja dedikati talqassisin u tar-reliġjużi irġiel u nisa.
Agħti lill-ġenituri il-grazzja li jkunu ġenerużi u li jafdaw Fik u lit-tifel/tifla tagħhom ħalli uliedhom subien u bniet ikunu megħjuna biex jagħżlu il-vokazzjoni tagħhom fil-ħajja
u dan bl-għerf u b’liberta’.
Dan qed nitolbuk Lilek li tgħix u tirrenja għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Talba għall-Vokazzjonijiet
Mulej Gesu, f’xatt il-bahar tal-Galilija
Int sejjaht lill-Appostli u ghamilthom
il-pedament tal-Knisja u ħabbara tal-Evanġelju tiegħek;
mexxi llum il-Poplu tiegħek fi triqtu lejk.

Qawwi qalb dawk li ssejjaħ biex jimxu warajk
fis-sacerdozju u fil-ħajja kkonsagrata biex jagħnu l-għalqa
ta' Alla bl-għerf tal-Kelma tieghek.
Agħmilhom strumenti tajba ta' mhabbtek fil-qadi ta' huthom.

Talba ta’ Dixxerniment
Maħbub Missier,
Int beriktni b’ħafna rigali sbieħ. Permezz tal-Magħmudija, jiena sirt membru tal-Ġisem
ta’ Kristu, il-Knisja, u naqsam fil-missjoni Tagħha li tippriedka il-Vanġeli u li ssir Poplu
Qaddis. Żomm lil qalbi miftuħa biex nimxi fit-triq ta’ Ġesu’ li jservi lill-oħrajn
b’imħabba u li nisma’ ċar is-suġġerimenti tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.

Rużarju Meditat b’Talb għall-Vokazzjonijiet
Il--Misteri tad-Dawl
Il--Magħmudija ta’ Ġesù
Ġesu’, wara li tgħammed, minnufih tela’ mill-ilma; u ara, is-smewwiet infetħu, u ra
l-Ispirtu ta’ Alla nieżel qisu ħamiema u jieqaf fuqu. U mis-smewwiet instema’ leħen
igħid “Dan hu Ibni l-għażiż; fih sibt il-għaxqa tiegħi.” (Mt 3,16-17)

Permezz tal-magħmUdija Ġesu’ wera li aċċetta l-missjoni li l-Missier afdalu. Nitolbu
għas-seminaristi u l-istudenti reliġjużi sabiex jingħataw il-grazzja li jsiru iktar konxji
tas-sejħa li rċevew fil-magħmudija: dik li jwasslu l-Bxara t-Tajba lill-oħrajn.

It-Tieġ ta’ Kana
Sar tieġ f’Kana tal-Galilija, u omm Ġesu’ kienet hemm. Ġesu’ kien mistieden għat-tieġ
ukoll, flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbid, omm Ġesu’ qaltlu:
“Ma għandhomx inbid” U Ġesu’ qalilha: “Aħna x’għandna x’naqsmu mara? Is-siegħa
tiegħi għadha ma waslitx.” Omm Ġesu’ qalet lill-qaddejja: “Agħmlu kull ma jgħidilkom
hu.” Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm għall-ħasil ritwali tal-Lhud,
kull waħda minnhom tesa’ xi mitt jew mija u għoxrin litru. Ġesu’ qal li lill-qaddejja:
“Imlew il-ġarar bl-ilma,” U dawk imlewhom sax-xfar. Imbagħad qalilhom: “Issa ħudu
minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda.” (Ġw 2, 1-5)
Bl-interċessjoni ta’ Marija, Ġesù għamel l-ewwel miraklu tiegħu. Nitolbu sabiex
il-ġenituri jinkoraġġixxu lil uliedhom biex ikunu miftuħa għas-sejħa tal-Mulej.
It-Tħabbir tas-Saltna ta’ Alla
Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesù mar il-Galilija jxandar l-Evanġelju ta’ Alla u jgħid:
“Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet; indmu u emmnu fl-Evanġelju.” (Mk
1, 14-15)
Ġesù jibda l-ministeru tiegħu billi jxandar aħbar ta’ ferħ – li s-Saltna ta’ Alla waslet.
Nitolbu sabiex il-Mulej jibgħat iktar saċerdoti, reliġjużi u lajċi kkonsagrati qaddisa biex
ixandru l-Bxara t-Tajba tas-Saltna.

It-Trasfigurazzjoni
Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u ‘l Ġakbu, u tala’ fuq il-muntanja biex jitlob. U
ġara li huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li
tgħammex. U kien hemm żewġt irġiel jitħaddtu miegħu, Mosè u Elija, li dehru fil-glorja,
jitħaddtu fuq it-tmiem ta’ ħajtu li kellu jseħħ f’Ġerusalemm. (Lq 9, 28-31)
Ġesù, fit-Trasfigurazzjoni tiegħu, juri li Alla jixtieq jagħtina sehem mill-ħajja divina
tiegħu.
Nitolbu għall-persuni li qed iħejju ruħhom biex ikunu reliġjużi jew saċerdoti biex
jagħrfu jgħixu ħajjithom magħquda ma’ Alla.

It-Twaqqif tal-Ewkaristija
Huma u jieklu, Ġesu’ ħa l-ħobż f’idejh, qal il-barka, qasmu, newlu lid-dixxipli u qal:
“Ħudu, kulu, dan hu ġismi.”Imbagħad ħa l-Kalċi f’idejh, radd il-ħajr, newlilhom il-kalċi u
qal: “Ixorbu lkoll minnu, għax dan huwa demmi, id-demm tal-patt, li jixxerred
għall-kotra għall-maħfra tad-dnubiet. Ngħidilkom li ma nerġax nixrob iżjed minn dan
il-frott tad-dielja sa dak in-nhar li nixrob inbid ġdid magħkom fis-Saltna ta’ Missieri.”
(Mt 26, 26-29)
Ġesù ħallielna lilu nnifsu fl-Ewkaristija biex jibqa’ preżenti magħna l-bnedmin. Nitolbu
għaż-żgħażagħ kollha li qed jippreparaw ruħhom għas-saċerdozju u l-ħajja reliġjuża
sabiex jibnu ħajjithom fuq Ġesu’ Ewkaristija.

Adorazzjoni għall-Vokazzjonijiet
•

Introduzzjoni

Mulej Ġesù, matul dan ix-xahar aħna niċċelebraw Jum speċjali ta’ talb għallvokazzjonijiet. Nafu li bħala nsara għandna nitolbu għal vokazzjonijiet ġodda, u inti
stess insistejt li nagħmlu dan. Imma waqt li qegħdin quddiemek, b’sinċerità rridu
nitolbuk taħfrilna għax bħala komunità mhux dejjem nafdaw fik u nżommu lilek fuq
kollox u fuq kulħadd. Spiss jiġrilna li matul il-ġurnata ninġarru minn ħafna opinjonijiet
ta’ bnedmin oħra. Insibu ruħna qed inkejlu lilna nfusna u anke l-verità – kliemek skont ma jgħid ħaddieħor. Spiss ukoll nibqgħu imwaħħlin f’dik is-superfiċjalità li qed
tħakem tant nies oħra llum. Nitolbuk taħfrilna meta flok l-umiltà u l-ubbidjenza
nħaddnu l-kburija u l-libertà. Aħfrilna meta minħabba l-preżunzjoni jew il-qalb iebsa
tagħna, ħloqna xi firda jew nissilna bruda spiritwali madwarna.
Mulej għallimna inti x’inhi l-vera umiltà... Semmagħlna kelmtek biex nitnaddfu minn
ħtijietna... Dawwalna biex fir-rieda tagħna, f’qalbna u f’moħħna nilqgħu il-verità, irrieda tal-Missier... Qawwina biex bl-għajnuna tal-Ispirtu tiegħek inwieġbu b’imħabba
għal kull sejħa li tagħmlilna.
•

Ħin ta’ skiet

Ejjew irroddu ħajr lil Alla tal-imħabba tiegħu li narawha kuljum u kullimkien madwarna. Inwieġbu: Mulej, qaddisna permezz tal-verità.

Mulej, kollox kien maħluq bik, u kollox irid jintradd fik lill-Missier...
Kristu għamel id-dinja kollha qaddisa...
Kristu qaddes iż-żminijiet tas-sena tan-natura...
Kristu qaddes is-sigħat kollha tal-jum u tal-lejl...
Kristu qaddes dak kollu li tipproduċi l-art...
Kristu qaddes kull ma jgħix, fil-baħar, fl-art u fis-smewwiet...
Kristu qaddes lilna l-bnedmin u l-ħidmiet kollha tagħna...
Kristu, qaddes il-ħsibijiet interjuri tagħna, kull pjan li nagħmlu,
kull tama li għandna, kull għemil tagħna ta’ mħabba...

•

Riflessjoni 1

Fil-mixja tagħna bħala nsara spiss ikollna nagħmlu l-għażla drastika bejn li nagħtu lil
Alla l-ewwel post jew li nżommu dak li hu tad-dinja. Id-diffikultà tinstab f’qalbna,
għaliex jekk il-kelma ta’ Alla ma tkunx qabdet art fina, jekk ma nkunux tassew
f’relazzjoni ma’ Alla, ma nistgħux niġu mibdula, u nibqgħu naħsbuha ta’ bnedmin li
aħna. Inkunu sempliċiment ilbisna l-libsa nisranija imma fil-fond ma jkun inbidel xejn.
Immma aħna ġejna msejħin biex nikkonvertu, biex inkunu l-Poplu l-Ġdid ta’ Alla, li
nfaħħruh bil-qalb u bil-ħajja. Ejjew għalhekk nilqgħu il-Kelma tiegħu biex niskopru u
niċċaraw x’inhu eżattament li qed imexxina.

Qari mill-Evanġelju ta’ San Mark

(Mk 7, 1-2. 5-9. 14-15. 21-23)

F’dak iż-żmien: il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru
ħdejn Ġesù, u raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b’idejhom
m’humiex indaf, jiġifieri m’humiex maħsulin. Huma staqsewh: “Dan għaliex id-dixxipli
tiegħek ma jġibux ruħhom skont it-tradizzjonijiet ta’ missirijiethom, imma jieklu
b’idejhom mhumiex indaf?” Iżda hu weġibhom: “Sewwa ħabbar Isaija fuqkom, ja nies
ta’ wiċċ b’ieħor, bħalma hu miktub, ‘Dan il-poplu bix-xufftejn biss jagħtini ġieh, imma
qalbhom hija ’l bogħod minni. Fiergħa hi l-qima li jagħtuni; jgħallmu duttrina li mhix
għajr preċetti tal-bnedmin’. Hekk intom, twarrbu l-kmandamenti ta’ Alla biex tħaddnu
t-tradizzjonijiet tal-bnedmin. Ħelu ħelu ġġibu fix-xejn il-kmandamenti ta’ Alla biex
tħaddnu t-tradizzjoni tal-bnedmin.”
Reġa’ sejjaħ in-nies lejh u qalilhom: “Isimgħuni, intom ilkoll, u ifhmuni! Ma hemm xejn
minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbgħu; imma dak li joħroġ minn ġol-bniedem,
dan hu li jtebba’ lill-bniedem. Għax hu minn ġewwa, mill-qalb tal-bniedem, li joħorġu lħsibijiet il-ħżiena, żìna, serq, qtil, adulterju, regħba, ħażen, qerq, libertinaġġ, għira, malafama, suppervja u bluha. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtabba’ lill-bniedem.”
•

Ħin ta’ skiet

Permezz ta’ din il-kelma, l-Mulej irid jgħarbel lil ‘qalbna’, qed ikellimna dwar issinċerità u interjorità tagħna. Hu fil-profond tal-bniedem li titwieled il-vera qima lejn
Alla; fil-qalb tinsab il-bażi ta’ kull għażla u valur morali. Fi kliem ieħor il-Mulej irid tara
f’hiex issarraf ir-reliġjożità tagħna u kemm hi awtentika l-ħajja tagħna.

Fil-bidu tal-missjoni tiegħu, Ġesù jagħmel sejħa: “Ishru ... kunu lesti ... torqdux” (Mt 24,
42-22). Din hi stedina biex inkunu attenti u mħejjija. San Pawl ukoll iħeġġiġna: “Stenbaħ int, li int rieqed, u qum mill-imwiet, ħa jiddi fuqek Kristu. Qisu sewwa kif iġġibu
ruħkom, mhux bħal nies bla dehen, iżda bħal nies għorrief, li jgħożżu ż-żmien, għaliex
ħżiena huma l-jiem. Għalhekk tkunux bla għaqal, imma fittxu x’inhi r-rieda tal-Mulej”
(Efes 5, 14-18).
Fil-messaġġ tiegħu għal Jum il-Vokazzjonijiet, il-Papa jirrifletti fuq din il-fidi sinċiera li
tasal biex twieġeb b’imħabba għal dak li Alla jitlob minna. Jgħidilna li jekk lil Alla ma
nħobbuhx bis-serjetà, ma nistgħux nifhmu l-pjan li għandu għall-bniedem, għalina personalment, għall-familji tagħna u għal uliedna. Qabel ma nitolbu lil Sid il-ħsad biex
isejjaħ żgħażagħ ħalli joffrulu l-ħajja tagħhom, ejjew nitolbuh għalina nfusna biex nikbru fil-fidi vera.
Ejjew nirringrazzjaw lil Alla ta’ tant nies, anke fi żmienna llum, li għax jemmnu f’Alla u
fil-wegħdiet tiegħu, jaslu biex joffrulu ħajjithom kollha. Bla dubju li għad fadal minn
dawn l-individwi li ħajjithom tiddi quddiem Alla! L-offerta tagħhom infushom, avolja
ftit tiġbed attenzjoni, tiġġenera ħajja spiritwali għall-membri kollha tas-soċjetà.
Nirringrazzjawh ukoll talli għadu u jibqa’ jsejjaħ ħaddiema għall-ħsad tiegħu.
Inwieġbu flimkien: Int għamiltna għalik, O Alla. Għallimna nistrieħu fik.
Alla, Alla tiegħi int; lilek ħerqan infittex.
Ruħi bil-għatx għalik, għalik imxennaq jiena,
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.
Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek,
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek...
Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja,
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha;
ngħolli idejja u nsejjaħ ismek...

Bħal b'ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela,
u jgħannilek fommi b'xufftejn ferrieħa,
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar,
u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl...
Għax int kont għajnuna għalija,
għad-dell ta' ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.
Miegħek tingħaqad ruħi,
int tweżinni bil-leminija tiegħek...
•

•

(Salm 63)

Ħin ta’ skiet

Riflessjoni 2

Il-bniedem ta’ fidi huwa dak li jintelaq fil-Mulej u jafda f’idejh il-pjani kollha tiegħu.
Anke jekk dak li Alla qed jitlob minnu jkun tqil, jafda xorta waħda għax jaf li Alla se
jirnexxielu, avolja ma jafx kif. Min joqgħod jistenna li tkun ċert qabel ma jgħid ‘iva’
probabbilment ma jasal qatt. Dan jgħodd għal kull pass li nagħmlu fil-ħajja, imma
b’mod speċjali għas-sejħat ta’ Alla u l-ħajja nisranija għax rridu nkunu lesti nissugraw
iżjed.
Il-Papa jfakkarna li ħadd ma jista’ jwieġeb għall-ebda sejħa jekk ma jkollniex qawwa
speċjali; l-ewwelnett il-qawwa tat-talb. Mingħajr din il-qawwa ma jirnexxilniex tassew
ngħidu ‘iva’ lil Alla. Nibdew nimponu l-mod tagħna u r-rieda tagħna. Anke jekk
jippruvaw nintelqu għar-rieda tiegħu insibu ruħna qed nitħassru lilna nfusna u
naġixxu ta’ bnedmin imsejkna. Imma Ġesù jridna nersqu qrib tiegħu. Ifakkarna li dan
kollu, is-sagrifiċċji u t-taħbit u ċ-ċaħda tagħna nfusna, rridu nagħmluhom għalih, biex
insibu lilu. U aktar ma nikbru fir-relazzjoni ma’ Ġesù, aktar jikber il-ħsieb tiegħu fina u
jikber ukoll il-ferħ tagħna. Nibdew nifhmu l-ħafna sinjali, żgħar imma kultant anke
kbar, ta’ mħabbtu għalina. Fit-talb inressqu lilna nfusna kif aħna quddiem Ġesù: ilħajja tagħna ta’ kuljum, is-suċċessi u l-fallimenti tagħna, it-taħbit u l-ferħ. Fit-talb aħna
ngħoddsu fi Kristu, fil-verità, fl-imħabba. U l-frott tat-talb hu l-fidi... il-frott tal-fidi hi limħabba... il-frott tal-imħabba hu s-servizz... u l-frott tas-servizz hi l-paċi.

It-talb huwa dejjem esperjenza ma’ oħrajn. Inkunu nitolbu tassew meta nitolbu malKnisja. Nitolbu mal-Knisja meta bi ħsiebna u bil-qawwa kollha tagħna, nidħlu fil-kliem
li l-Knisja tqiegħed quddiemna. Fl-Ewkaristija l-Knisja ttenni l-kliem ta’ Ġesù, u l-ħobż
u l-inbid jinbidlu fil-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Bħala ministru tal-Knisja, s-saċerdot,
bit-talb tiegħu qed jiftaħ għalina triq biex aħna wkoll nagħmlu t-talb tagħna lil Alla. “Limħabba ta’ Kristu li ssalva” jgħidilna l-Papa, “hija l-qawwa li tiġġedded f’kull quddiesa.
Din il-qawwa ssostni l-ewwelnett lis-saċerdot, meta jikkontempla tant mill-qrib dan ilmisteru.” Imma lilna, l-Poplu ta’ Alla, idaħħalna qrib ukoll miegħu. Hekk tassew
inkunu “ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu”.
It-talb u l-Ewkaristija jagħtu valur lir-risposta tal-bniedem. Ejjew għal ftit waqtiet
inħarsu b’imħabba lejn Ġesù espost u nemmnu li hemm għandna l-aqwa don ta’ Alla:
“ir-rigal tiegħu innifsu, tal-persuna tiegħu fl-umanità qaddisa tiegħu, kif ukoll id-don
tal-ħidma tiegħu” li titwettaq fostna llum u tibqa’ sa l-aħħar taż-żmien.
•

Ħin ta’ skiet

Fi tmiem din il-laqgħa tagħna mal-Mulej, nirrikmandaw lilna nfusna u lil ħutna kollha
lilu, sabiex fih insibu I-hena u paċi ta' ruħna. Wara kull talba nwieġbu: Mulej, limħabba tiegħek issalvana.
Niftakru l-ewwelnett f’dawk, saċerdoti, reliġjużi u lajċi kkonsagrati, li ilhom snin jaħdmu fl-għalqa tal-Mulej, biex l-esperjenza li għandhom isservihom biex jingħaqdu aktar
ma’ Alla ħa jmexxuna fit-triq it-tajba...
Nitolbu għar-reliġjużi u s-saċerdoti żgħażagħ, li fil-ħeġġa tagħhom jagħrfu jkunu sodi
magħhom infushom u eżempju sabiħ għall-komunità nisranija...
Nitolbu għas-seminaristi, li iħallu lil Ġesù jibni fihom il-kwalitajiet meħtieġa, waqt li
jimpenjaw ruħhom fil-formazzjoni skont ix-xewqat tal-Knisja...

Nitolbu għall-istudenti reliġjużi, li qegħdin fil-bidu tal-ħajja konsagrata tagħhom, biex
ikollhom għal qalbhom l-esperjenza ta’ ħajja komunitarja u jkunu xhieda għall-aħwa
bil-ħeġġa tagħhom...
Nitolbu għal dawk iż-żgħażagħ li jħossuhom kważi ċerti li l-Mulej qed isejħilhom,
sabiex jagħtu tweġiba ġeneruża quddiem il-Knisja, għall-ġid tal-poplu nisrani u talbnedmin kollha...
Niftakru anke f’dawk li għad għandhom xi dubju jew diffikultà x’jirbħu, sabiex jagħrfu
li s-sejħa ma tiddependix biss fuq il-ħila tagħhom imma hija don li qed jiġu mistiedna
jilqgħuh...
Inressqu wkoll il-ħtiġijiet spiritwali ta' dawk l-insara li huma berdin fil-fidi biex ma
jinqatgħux ‘l barra minn dak li Alla qed joffrilhom, imma jemmnu fih li jrid biss ilkuntentizza vera tagħhom...
Nitolbu fl-aħħarnett lil Ġesù biex iħenn għall-morda u għal dawk li qegħdin isofru xi uġigh
jew inkwiet; li jbierek 'il-familji kollha; li jqaddes lil kull min qed jimxi warajh...
•

Talba

Mulej Alla tagħna, għallimna nkunu ġenerużi.
Ħejjina biex naqduk kif jixraqlek:
billi nagħtu mingħajr ma noqogħdu nqisu s-siwi,
nissieltu bla ma nagħtu każ tal-ġrieħi,
nitħabtu bla ma nfittxu d-dritt tal-mistrieħ,
naħdmu bla ma nistennew ħlas ieħor
għajr dak li nkunu nafu li qed inwettqu r-rieda tiegħek.
Bi Kristu Sidna.

Ammen.
•

Wara tingħata l-barka sagramentali

