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Il-Papa  Franġisku jistieden lilna lkoll matul dan 

ix-xahar, biex ningħaqdu flimkien u nitolbu 

sabiex in-networks u l-mezzi ta’ komunikazzjoni 

soċjali jaħdmu favur l-inklużjoni li tirrispetta         

d-differenzi tal-oħrajn.  

 

Qari: Mill-messaġġ ta’ Papa Franġisk għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjonijiet Soċjali 

(2014)  

Il-medja jistgħu jgħinu biex aħna nħossuna aktar qrib xulxin; biex inħossu sens 

imġedded tal-għaqda bħala familja umana li tirsisti għas-solidarjetà u l-impenn serju 

lejn ħajja aktar dinjituża.  Il-komunikazzjoni tajba tgħinna nkunu eqreb ta’ xulxin u 

nsiru nafu aħjar lil xulxin, inkunu aktar magħqudin.  Il-ħitan li jifirdu jistgħu jingħelbu 

biss jekk inkunu lesti li nisimgħu lil xulxin u nitgħallmu minn xulxin.  Għandna bżonn 

nirranġaw id-differenzi ta’ bejnietna b’forom diversi ta’ djalogu li jgħinuna nikbru          

fil-mod ta’ kif nifhmu u nirrispettaw lil xulxin.  Il-kultura tal-laqgħa titlob minna li nkunu 

disposti mhux biss li nagħtu imma wkoll li nirċievu mingħand l-oħrajn.  Il-meżżi           

tal-komunikazzjoni jistgħu jgħinuna f’dan, partikolarment illum, meta x-xibka              

tal-komunikazzjoni umana laħqet żvilupppi li ma jitwemmnux. L-internet l-aktar li jista’ 

joffri possibiltajiet akbar ta’ laqgħa u solidarjetà bejn kulħadd.  Din hi ħaġa tajba u 

rigal mingħand Alla. 

Iżda jeżistu wkoll aspetti problematiċi: l-informazzjoni hi ferm aktar veloċi mill-ħiliet ta’ 

riflessjoni u ġudizzju tagħna u ma tippermettix analiżi meqjusa u korretta.  Il-varjetà 

ta’ opinjonijiet li nisimgħu nistgħu nqisuha bħala rikkezza, imma hu possibbli wkoll li 

ningħalqu fi sfera ta’ informazzjoni li taqbel biss ma dak li nistennew aħna u mal-ideat 

tagħna, jew ma’ interessi politiċi u ekonomiċi determinati.   

Mulej, qed ngħixu f’dinja fejn il-ħajja hi tant mgħaġġla 

li m’għandniex ċans nieqfu ftit bil-kalma  

u noqogħdu nieħdu gost bil-kumpanija ta’ xulxin. 

Donnu hemm bżonn li nerġgħu nitgħallmu kif nikkomunikaw ma’ xulxin. 

Kemm għandna x’nitgħallmu minnek, Mulej Ġesù! 

Meta int kont tgħix fid-dinja, 

int urejtna biċ-ċar kif għandna nikkomunikaw mal-oħrajn. 

Int kont tkellem lil kulħadd, anke lil-lebbrużi, 

li kienu fost l-aktar imwarrba fis-soċjetà ta’ żmienek. 
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Kont tisma’ lil kulħadd u kont tkun attent għal dak li qed jiġri madwarek,  

bħal meta staqsejt min misslek il-libsa  

meta kont imdawwar b’ħafna nies. 

Kont tisma’ lil kull min kien idur lejk, sew jekk Lhudi u anke jekk mhux, 

u kont tfejjaq lil min ikun marid. 

U aħna Mulej? Kif nikkomunikaw? 

Bit-teknoloġija moderna saret aktar faċli li nikkomunikaw 

ma’ min qiegħed ’il bogħod minna, 

u b’hekk, permezz tal-komunikazzjoni soċjali, 

aħna nistgħu nħossuna aktar qrib xulxin. 

Iżda nistgħu wkoll nużaw ħażin din it-teknoloġija. 

Kemm naraw nies maqtugħin għalihom weħedhom,  

rashom mgħaddsa fit-tablet jew fil-mobile? 

U aħna, kemm nagħtu kas tassew ta’ dawk ta’ madwarna? 

Għalhekk, matul dan ix-xahar, il-Papa Franġisku qed jistedinna  

sabiex nikkomunikaw ma’ kulħadd, u ma nħallu lil ħadd barra.   

Hu qed  jiġbdilna l-attenzjoni sabiex, 

permezz tan-networks u l-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali, 

naħdmu favur l-inklużjoni u nirrispettaw id-differenzi tal-oħrajn. 

Mulej, għinna ħalli nindunaw kemm hu importanti 

li ma ninqatgħux għalina nfusna, 

ħalli naħsbu fl-oħrajn u ngħinu lil xulxin, 

sabiex inkunu xhieda tiegħek fid-dinja tal-lum. 

 

KANT 

 

Qari:  Mill-messaġġ ta’ Papa Franġisk għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjonijiet Soċjali 

(2014)   

L-ambjent tal-komunikazzjoni jista’ jgħinna nikbru jew, bil-maqlub, jiddiżorjentana. 

Ix-xewqa li nidħlu f’kuntatt diġitali jista’ jwassal biex aħna niżolaw ruħna                   

mill-proxxmu, minn min qiegħed qrib tagħna. Mingħajr ma ninsew li, min għal 

raġunijiet varji m’għandux aċċess għal dawn il-mezzi, jirriskja li jibqa’ eskluż...... 

Kif, allura, il-komunikazzjoni tista’ tkun ta’ servizz għal kultura ta’ laqgħa awtentika?  

U għalina, dixxipli tal-Mulej, xi jfisser li niltaqgħu ma’ persuna skont l-Evanġelju?        

Kif inhu possibbli, minkejja l-limitazzjonijiet kollha tagħna u dnubietna, inkunu qrib    

tal-oħrajn? Dawn il-mistoqsijiet jinġabru kollha f’dik li jum wieħed l-iskriba għamel lil 
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Ġesù: «Min hu l-proxxmu tiegħi?» (Luqa 10, 29). Din il-mistoqsija tgħinna nifhmu         

l-komunikazzjoni f’termini ta’ “li nkunu qrib tal-oħrajn”. Nistgħu nispjegawha hekk: kif 

timmanifesta ruħha “li tkun qrib tal-oħrajn” fl-użu tal-mezzi tal-komunikazzjoni u           

fl-ambjent il-ġdid maħluq mit-teknoloġiji diġitali? Insib tweġiba fil-parabbola                

tas-Sammaritan it-Tajjeb. Fil-fatt, min jikkomunika, jersaq qrib. U s-Sammaritan mhux 

biss jersaq qrib, imma jieħu r-responsabbiltà ta’ dak ir-raġel li kien nofsu mejjet mitluq 

fil-ġenb tat-triq. Ġesù jaqleb il-perspettiva ta’ taħt fuq: mhux biss irrid nagħraf              

lill-proxxmu bħala wieħed bħali, imma bil-ħiliet tiegħi insir bħalu.  Li tikkomunika jfisser 

għalhekk li ssir konxju li int iben jew bint Alla. Inħobb niddeskrivi din is-setgħa             

tal-komunikazzjoni bħala “is-setgħa li tkun qrib tal-oħrajn”. 

 

Mulej, għalkemm il-Papa Franġisku qal li l-internet hu 

“ħaġa tajba u rigal mingħand Alla”, 

hu wkoll iwiddibna biex ma nużawx  

il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali b’mod ħażin. 

Mulej, kif qalilna l-Papa stess: 

“Illum aħna qegħdin f’riskju li l-medja jikkundizzjonawna tant  

li jġegħluna ninsew il-proxxmu veru tagħna. 

Mhux biżżejjed li nterrqu t-toroq diġitali,  

jiġifieri li sempliċiment inkunu f’kuntatt:  

jeħtieġ li l-kuntatt ikun akkumpanjat minn laqgħa vera”.  

Hu jkompli jgħidilna li “Bħala wlied Alla  

aħna msejħin nikkomunikaw ma’ kulħadd, bla ma nħallu lil ħadd barra”.   

Mulej, nitolbuk biex tgħinna ħalli nagħmlu  

użu tajjeb tal-kommunikazzjoni soċjali. 

Għinna nindunaw bil-weġgħat li wieħed ikun qed juri f’dawn il-mezzi,  

ħalli aħna nkunu pronti biex nagħtu l-għajnuna,  

biex noffru kliem ta’ faraġ u ta’ sosten. 

Għinna ħalli nqisu sewwa dak li se ngħidu 

qabel ma nsemmgħu leħinna fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, 

ħalli ma nġibux firda u lanqas inweġġgħu lil ħaddieħor bi kliemna. 

Agħtina kuaġġ Mulej biex inkunu qrib il-proxxmu tagħna, 

minkejja li qegħdin ’il bogħod minn xulxin. 

Fuq kollox, agħmel Mulej li aħna nxerrdu  

messaġġ ta’ paċi, sliem u għaqda 

biex b’hekk inwasslu l-kelma tiegħek ta’ faraġ u mħabba. 
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KANT 

 

Nitolbu flimkien 

 

Nitolbuk Mulej skont l-intenzjoni ta’ Papa Franġisku sabiex in-networks u l-mezzi ta’ 

komunikazzjoni soċjali jaħdmu favur l-inklużjoni li tirrispetta d-differenzi tal-oħrajn. 

 

                                                           Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

 

Mulej nitolbu sabiex fid-dinja tal-komunikazzjoni l-Knisja tagħraf tiddjaloga            

mal-bniedem tal-lum u tmexxih lejn il-laqgħa ma’ Kristu. 

.                                                      Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk Mulej, tagħtina l-grazzja biex, permezz tax-xibka soċjali, aħna ngħixu            

l-vokazzjoni tagħna u biex niskopru mill-ġdid is-sbuħija tal-fidi u tal-laqgħa ma’ 

Kristu. 

               Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

 

Għinna Mulej biex  nagħrfu li r-rivoluzzjoni tal-mezzi tal-komunikazzjoni hija sfida 

kbira li titlob enerġiji friski u immaġinazzjoni ġdida biex nittrażmettu lill-oħrajn               

is-sbuħija ta’ Alla. 

                                                        Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Għinna Mulej ħalli, permezz tal-komunikazzjoni diġitali, inkunu kapaċi nilħqu             

lill-persuni mweġġgħa u mwarrbin, biex b’hekk ngħinuhom jiskopru l-qawwa                 

tal-ħniena li tfejjaq ir-relazzjonijiet imfarrka u li terġa’ ġġib il-paċi u l-armonija bejn  

il-familji u fil-komunitajiet.                                                            

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 


