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Il-Papa Franġisku jistieden lilna lkoll matul dan 

ix-xahar, biex ningħaqdu flimkien u nitolbu 

sabiex dawk kollha li għandhom xi tip ta’ poter, 

sew materjali, politiku jew spiritwali, jirreżistu       

l-ġibda tal-korruzzjoni. 

 

Qari:  Silta mill-ktieb: The Name of God Is Mercy  

Intervista minn Andrea Tornielli lil Papa 

Franġisku 

"Il-korruzzjoni hija dnub li, aktar milli lil dak li jkun jirrikonoxxiha bħala tali u  tagħmlu 

umli, issir sistema; issir drawwa mentali, mod ta' għajxien. Ma nibqgħux inħossu           

l-ħtieġa għall-maħfra u għall-ħniena, iżda nibdew niġġustifikaw ruħna u l-imġiba 

tagħna.” 

"Ġesù jgħid lid-dixxipli tiegħu: anki jekk ħuk joffendik seba’ darbiet kuljum, u seba’ 

darbiet kuljum jiġi lura u jitolbok maħfra, aħfirlu. Il-midneb li jiddispjaċih, isib il-maħfra 

jekk jagħraf il-ħtieġa għall-ħniena, anke jekk jerġa’ jidneb spiss minħabba d-dgħufija 

tiegħu. Il-bniedem korrott huwa dak li jidneb iżda ma jiddispjaċihx li jkun dineb u 

jilgħabha tan-Nisrani, u hija din il-ħajja doppja li hija skandaluża. 

“Il-bniedem korrott ma jafx x’inhi l-umiltà, ma jħossx li għandu bżonn l-għajnuna, u 

jgħix ħajja doppja. M’għandniex naċċettaw il-korruzzjoi daqs li kieku kienet dnub 

ieħor. Anke jekk il-korruzzjoni hi meqjsa bħala dnub, fil-fatt dawn huma żewġ realtajiet 

distinti, għalkemm għandhom x’jaqsmu ma’ xulxin.” 

 

Mulej, inti s-sewwa u l-verità; inti qawwa u mħabba bla tarf. 

Mulej Ġesù, inti ġejt fid-dinja biex turina min hu l-Missier, 

biex turina x’inhuma tassew l-imħabba, il-ġustizzja u l-maħfra. 

Għax min hu ġust, min iħobb tassew,  ma jabbużax mill-pożizzjoni tiegħu, 

ma jgħakkes lil ħadd biex isir sinjur hu, 

jew biex jakkwista xi ħaġa li m’għandux dritt għaliha. 

Mulej, il-Papa qed jitlobna sabiex ngħidu ‘le’ 

għat-tentazzjoni tal-korruzzjoni. 

Mulej, kemm hi faċli li naqgħu fin-nasba tat-tentazzjoni; 

kemm hi faċli li nagħżlu li ngħawġu l-verità; 

kemm hi faċli li nieħdu deċiżjoni  

li biha ngawdu aħna, iżda jbati ħaddieħor, 
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li niġġustifikaw l-azzjonijiet tagħna  

għax ngħidu “U iva, mhux kulħadd jagħmel hekk”. 

Agħtina l-grazzja Mulej biex nifhmu  

Li mhux biss min għandhom xi tip ta’ poter,  

sew materjali, politiku jew spiritwali, jista’ jċedi quddiem it-tentazzjoni! 

Mulej, ħafna drabi aħna jkollna idea żbaljata  

ta’ x’inhi l-awtorità, ta’ x’jiġifieri jkollok il-poter f’idejk, 

u għalhekk ħafna drabi nużaw il-poter biex ingawdu aħna, 

biex inħossuna importanti, biex naraw lil kulħad dubbien. 

Imma għalik, Mulej Ġesù, l-awtorità tfisser “tagħti servizz lill-oħrajn”. 

Għalhekk fl-aħħar ċena inti ħsilt saqajn l-Appostli għax ridt turihom 

li min ikun fl-awtorità irid jilbes il-fardal tal-qadi... 

għax qiegħed hemm biex jaqdi lill-oħrajn, għas-servizz ta’ ħaddieħor. 

Mulej, nitolbuk sabiex tagħti l-kuraġġ u l-qawwa 

lil dawk kollha li għandhom xi tip ta’ poter,  

sew materjali, politiku jew spiritwali,  

sabiex ma japprofittawx ruħhom mill-pożizzjoni tagħhom  

u sabiex jirreżistu l-ġibda tal-korruzzjoni.  

Nitolbu wkoll għalina sabiex noqogħdu attenti  

biex ma naqgħux għat-tentazzjoni tal-korruzzjoni  

anke f’affarijiet żgħar jew li forsi  

aħna naħsbu li ħadd mhu se jkun jaf dwarhom.  

Għinna ħalli nafdaw fik Mulej u nemmnu li int  

dejjem lest li tagħtina l-qawwa li nkunu persistenti fl-għażliet tagħna 

favur il-ġustizzja u s-sewwa,  

ħalli nibqgħu fidili lejn il-verità u l-ġustizzja. 

 

Kant 

 

Qari: Il-korruzzjoni tmermer is-sinsla morali tal-pajjiż: Silta mill-editorjal ta’ Rev Prof 

Emanuel Aguis 

L-Isqof ta’ Għawdex Mons Mario Grech, waqt omelija fil-festa ta’ Sant’Annin ta’ 

Padova fit-13 ta’ Ġunju 2014, stqarr li: “Meta xi ħadd jikseb bid-dnewwa xi ħaġa li 

mhix tiegħu, dan ifisser li jkun qiegħed jaħtafha minn idejn ħaddieħor li tkun tmissu bi 

dritt. ...Min bla kuxjenza jinżel fil-ħama tal-korruzzjoni, mhux biss ikun jistagħna 

inġustament, imma jkun jirkeb fuq dahar ħaddieħor.” 
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Fid-dokument tiegħu dwar il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, il-Papa Franġisku 

jitkellem fuq il-korruzzjoni bħala “pjaga li tnawwar is-soċjetà” u li “din il-pjaga hi dnub 

gravi għax theżżeż l-istess pedamenti tal-ħajja personali u soċjali.” Il-ħin kollu 

nisimgħu b’din il-pjaga fid-dinja kollha..... Il-Papa jgħid f’dan id-dokument li “jekk         

[il-korruzzjoni] ma niġġildulhiex fil-beraħ, illum jew għada nsiru kompliċi tagħha u 

teqirdilna ħajjitna.” 

Il-korruzzjoni tas-setgħana tispiċċa biex iħallsu prezzha l-foqra li, minħabba r-rgħiba 

tal-oħrajn, ma jkollhomx dak li hu meħtieġ u li għandhom dritt għalih. Il-Papa 

Franġisku afferma dan f’omelija waqt quddiesa fejn qal li “Fil-verità l-korruzzjoni 

jħallas għaliha l-fqir. …Meta nitkellmu dwar politiċi korrotti, ekonomisti korrotti, min 

verament ikun qed iħallas għalihom? Iħallsu l-isptarijiet neqsin mill-mediċini, il-morda 

li m’għandhomx kura, it-tfal mingħajr edukazzjoni”. 

 

Mulej, xi kultant aħna naħsbu li l-korruzzjoni  

jagħmluha biss il-kuntratturi, il-kummerċjanti u l-politiċi. 

Iżda, fil-verità, kulħadd isib ruħu quddiem xi tip ta’ korruzzjoni 

u jista’ jċedi quddiem din it-tentazzjoni, 

bħal pereżempju meta ma noffrux servizz lil ħaddieħor kif suppost, 

jew  nixtru xi ħaġa u nħallsu inqas  

għax min ikun qed jagħtik servizz jew ibigħlek oġġett 

joffrilek li jraħħaslek il-prezz billi ma tħallasx il-VAT. 

It-tentazzjoni tkun li tiġġustifika lilek innifsek  

“għax ħaddieħor li jaqla’ l-eluf tal-eluf jevadi t-taxxa”, 

jew għax tgħid li d-dħul tiegħek jidher kollu u mhux bħal ta’ ħaddieħor. 

U b’hekk inkunu qed noħolqu drawwiet żgħar  

li, kif jgħid il-Papa, jibdlulna l-fehmiet tagħna  

dwar il-ġustizzja, il-verità u s-sewwa.  

Mulej, għinna nifhmu li, kif qal il-Papa, 

aħna ma nsirux korrotti mil-lum għal għada, 

anzi nibdew b’affarijiet żgħar, speċjalment meta aħna nkunu egoisti; 

meta ma naħsbux fl-oħrajn, 

meta nħarsu lejn l-interessi tagħna biss,  

meta aħna nkasbru d-drittijiet tal-oħrajn. 

Agħtina l-kuraġġ biex nifhmu li aħna wkoll 

nistgħu naqgħu fin-nasba tal-korruzzjoni 

u bil-mod il-mod inkunu qed innawru l-integrità u l-onestà tagħna. 
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Kant  

 

Nitolbu flimkien 

Nitolbuk Mulej sabiex tagħtina l-grazzja li naħarbu minn kull forma ta’ ħażen u ta’ 

diżonestà u li nagħrfu li aħna midinbin. Għinna biex nifhmu d-differenza bejn bniedem 

midneb u bniedem korrott, ħalli b’hekk naħarbu min-nasba tat-tentazzjoni ta’ kull 

forma ta’ korruzzjoni.  

                                                                      Nitolbu ... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

 

Nitolbuk Mulej, sabiex min jinqabad fin-nasba tal-korruzzjoni, jagħraf ħtijietu, irodd 

dak li ħa mingħajr ma kellu jedd għalih u jibdel it-triq li jkun qabad. 

                                                                      Nitolbu ... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

 

Mulej, il-Papa qal li “Għal uħud il-korruzzjoni hi bħal droga: dak li jkun jaħseb li jista’ 

jużaha u jwaqqafha meta jidhirlu.  Jibda bil-ftit u, minn ħaġa għal oħra, jispiċċa jitlef 

il-libertà tiegħu.” Għinna Mulej biex nifhmu li aħna wkoll nistgħu nsiru korrotti jekk ma 

nkunux onesti u ġusti fl-imġiba tagħna. 

                                                                      Nitolbu ... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

 

“Il-korruzzjoni toħloq id-dipendenza, tiġġenera l-faqar, l-isfruttament, it-tbatija.”  

Nitolbu għall-vittmi tal-korruzzjoni jew l-inġustizzji sabiex huma jpoġġu t-tama 

tagħhom fil-Mulej, jaħfru lil min ikun għamlilhom id-deni u sabiex jissaħħu fil-fidi. 

                                                                      Nitolbu ... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 


