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Il-Papa jistedinna sabiex matul ix-xahar ta’ Marzu 

nitolbu biex il-komunitajiet Insara, speċjalment 

dawk ippersegwitati, iħossu lil Kristu qrib tagħhom 

u d-drittijiet tagħhom ikunu mħarsa. 

 

 

Qari: Rapport dwar l-omelija tal-Papa Franġisku tat-12 ta’ April 2016. 

Ir-rakkont tal-martirju ta’ Stiefnu, li naqraw fis-silta mill-Atti tal-Appostli, nebbħet      

lill-Papa biex jirrifletti fuq sitwazzjojijiet tal-passat u oħrajn ġodda li tul elfejn sena 

sawru l-istorja tal-fidi Nisranija: il-persekuzzjonijiet.... Il-martirju ta’ Stiefnu kien         

il-bidu ta’ persekuzzjoni krudili kontra l-Insara ta’ Ġerusalemm, l-istess bħal dik ta’ 

min illum mhux ħieles biex jistqarr il-fidi tiegħu f’Ġesù. L-istess bħal dik fejn l-insara 

huma vittmi ta’ splużjonijiet huma u ħerġin mill-knisja. 

Il-Papa qal, “Jiena ngħid li l-persekuzzjoni hi l-ħobż ta’ kuljum tal-Knisja.  Dan qalu 

Ġesù.... Meta aħna mmorru bħala turisti fil-Kolossew ta’ Ruma, naħsbu li l-martri 

huma dawk li nqatlu mill-iljuni.  Imma dawk ma kinux l-uniċi martri. Il-martri huma 

rġiel u nisa tal-ħajja ta’ kuljum.... bħal dawk l-Insara li kienu qed jiċċelebraw l-Għid 

fil-Pakistan u sfaw martri propju għax kienu qed jiċċelebraw lil Kristu Rxoxt.  Hemm 

ukoll persekuzzjonijiet “bl-ingwanti bojod”, moħbijin taħt il-libsa “tal-kultura”, dawk li 

jitfgħuk fit-truf tas-soċjetà, fejn tispiċċa bla xogħol u bla għixien jekk inti ma timxix 

mal-liġijiet li jmorru kontra Alla l-Ħallieq. B’hekk l-istorja tal-Knisja tibqa’ dejjem 

miexja bil-martri tagħha”. 

 

Mulej, tassew tal-biża’ u bilkemm irrid nemmen li fid-dinja tal-lum 

hawn madwar tlett mitt miljun nisrani li qed jiġu ppersegwitati 

f’madwar wieħed u għoxrin pajjiż fid-dinja.  

Nitolbok Mulej sabiex tnebbaħ lill-mexxejja tal-pajjiżi 

fejn l-Insara qed jiġu ppersegwitati sabiex 

huma jħarsu d-drittijiet taċ-ċittatidini kollha ta’ pajjiżhom. 

Mulej, kun int il-kenn ta’ dawk kollha li qed jgħaddu  

minn xi forma ta’ persekuzzjoni ħalli jħossu 

u jgħixu tassew l-imħabba, il-ferħ u l-paċi li Inti biss tista’ toffri. 
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X’kuraġġ għandhom Mulej li jibqgħu jistqarru 

li int il-Mulej tagħhom, il-Verità tagħhom, 

u jibqgħu jħaddnu s-salib, meta huma jkunu qed jiffaċċjaw kuljum 

tbatija, vjolenza, arresti, ħabs, torturi  

u jsofru kull xorta ta’ vjolazzjoni tad-drittijiet umani. 

Mulej, bilkemm titwemmen it-tbatija li jiffaċċjaw f’kull rokna tad-dinja 

biex jibqgħu jħaddnu l-fidi tagħhom! 

Tgħid jien ikolli dan il-kuraġġ jekk, minħabba t-twemmin tiegħi fik, 

nitlef ix-xogħol, jew ikeċċuni minn dari, jew jittorturawni 

u jekk ta’ kuljum ikolli niffaċċja l-mewt? 

Mulej, il-Papa qal li “l-persekuzzjoni hi l-ħobż ta’ kuljum tal-Knisja”. 

U għalija, Mulej, il-persekuzzjoni hi l-ħobż ta’ kuljum? 

Jew jien komda u mill-kumdità tiegħi naħseb biss fija nnifsi 

u fil-maħbubin tiegħi u qed ningħalaq fiċ-ċirku tiegħi? 

Kemm jien lesta li naħseb f’dawn ħuti li jinsabu ppersegwitati 

u nissapportjahom billi nitlob għalihom u nagħti donazzjoni  

lil xi organizzazzjoni li taħdem fosthom? 

Mulej, għinhom ħalli jħossu l-preżenza tiegħek fil-mumenti diffiċli 

fil-ħajja tagħhom, u ħalli jpoġġu l-fiduċja kollha tagħhom fik.  

Mulej, agħtihom id-dehen u l-qawwa sabiex bħalek  

ikunu lesti li jaħfru lil min ikun qed jippersegwitahom, 

u b’hekk, bħalek, ikunu eżempju tal-maħfra u tal-imħabba. 

 

KANT 

 

Qari: Minn omelija tal-Papa Franġisku mid-dar Santa Marta fl-4 ta’ Mejju 2013 

“L-insara llum huma iktar ippersegwitati milli kienu fil-bidu tal-istorja                                

tal-kristjaneżmu. Il-kawża oriġinali ta’ kull persekuzzjoni hija l-mibegħda tal-prinċep 

tad-dinja lejn il-bosta, li kienu salvati u mifdija minn Ġesù bil-mewt tiegħu u                

bil-qawmien tiegħu.” Dan il-kliem qalu Papa Franġisku, u kompla jżid li Ġesù huwa 

l-imgħallem tal-imħabba, u li kien jieħu gost jitkellem dwar l-imħabba. Iżda Ġesù 

jwissina: ‘tibżgħux! Id-dinja se tobgħodkom. Kunu afu li qabilkom bagħdet lili.’ Hu 

jfakkarna wkoll f’dak li Ġesù kien qal f’okkażjoni oħra lid-dixxipli: ‘ftakru fil-kelma li 

jien għedtilkom: qaddej mhu qatt aqwa minn sidu. Mela ladarba ppersegwitaw lili, 

jippersegwitaw lilkom ukoll.’ Għalhekk il-Papa qal li t-“triq tal-insara hija t-triq ta’ 
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Ġesù” u li biex insegwuh m’hemmx triq oħra. Il-Papa qal ukoll:- “Ġesù fdiena. 

Għażilna purament bi grazzja. Bil-mewt u l-qawmien tiegħu fdiena mill-poter          

tad-dinja, mill-poter tax-xitan, mill-poter tal-prinċep ta’ din id-dinja. L-oriġini                

tal-mibegħda huwa dan: aħna salvati u dak il-prinċep tad-dinja, li ma jridx li nkunu 

salvati, jobgħodna u jqajjem il-persekuzzjoni, li sa mill-ewwel żminijiet ta’ Ġesù 

għadu għaddej sal-lum. Tant komunitajiet insara huma ppersegwitati fid-dinja. 

F’dan iż-żmien iktar milli fl-ewwel żmenijiet; Iva! Illum, issa, f’dan il-jum, f’din               

is-siegħa. Għaliex? Għaliex l-ispirtu tad-dinja jobgħod....... L-uniċi armi biex 

jiddefendu rwieħhom huma l-kelma ta’ Alla, l-umiltà u l-manswetudni.” 

 

Mulej, il-Papa jixtieq li nitolbu biex il-komunitajiet Insara,  

speċjalment dawk ippersegwitati, iħossu lil Kristu qrib tagħhom  

u jkollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa. 

Kemm ibatu dawn l-insara! 

Mulej, tassew trid tkun suldat tal-azzar biex tibqa’ fidil lejk,  

quddiem il-persekuzzjoni ħarxa li jkollhom jgħaddu minna! 

Mulej, nitolbok sabiex tagħtihom il-kuraġġ 

u sabiex meta jkunu għaddejjin minn żmien iebes,  

huma jiftakru u jemmnu tassew 

li int ser tkun magħhom matul it-triq,  

anke jekk it-triq tispiċċa biex issir wied mudlam.  

Mulej, nitolbok tgħinhom biex meta jkunu miexja fid-dlam, 

ifittxu d-dawl, ......ifittxu lilek.  

Agħtihom il-grazzja biex jemmnu bis-sħiħ fil-qawmien tiegħek 

u li, permezz tal-qawmien tiegħek, huma jkunu mimlija bl-ispirtu tiegħek, 

u jkunu fiduċjużi li Int qiegħed magħhom tul ħajjithom kollha.  

Agħtihom il-grazzja sabiex huma jisimgħuk tgħidilhom: 

“Hawn jien. La tibżax, għax jien fdejtek; 

Jien sejjaħtlek b’ismek; Int tiegħi. 

Anki jekk tgħaddi mill-ilma, jien miegħek; 

jekk taqsam ix-xmajjar, ma jgħarrqukx. 

Anki jekk tgħaddi min-nar, ma tinħaraqx, 

u l-fjamma ma tibilgħekx. Għax jiena l-Mulej Alla tiegħek, 

il-Qaddis ta’ Iżrael,  is-salvatur tiegħek.” 

 

KANT 
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Nitolbu flimkien 

 

Nitolbu skont il-fehma tal-Papa għal dan ix-xahar biex il-komunitajiet Insara, 

speċjalment dawk ippersegwitati, iħossu lil Kristu qrib tagħhom u jkollhom id-drittijiet 

tagħhom imħarsa.                                                      

                                                                 Nitolbu...  ismagħna nitolbuk Mulej. 

  

Missier Qaddis, inti għamiltna lkoll uliedek u aħwa ta’ Ibnek il-waħdieni Ġesu’ Kristu. 

Nebbaħ lill-mexxejja tal-popli biex jagħżlu t-triq tad-djalogu, tal-ġustizzja u l-paċi    

fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ xulxin, biex b’hekk id-drittijiet ta’ kull persuna, hi x’inhi 

r-reliġjon tagħha, jiġu mħarsa.  

                                                                    Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

. 

Mulej Ġesu’, nitolbuk għal dawk li qed isofru t-tbatija minħabba f’ismek, biex 

tagħtihom il-qawwa u l-kuraġġ ħa jibqgħu sħaħ fil-fidi tagħhom u jaħfru lil min qed 

jippersegwitahom, biex b’hekk ikunu tassew xhieda tal-Imħabba tiegħek.  

                                                                    Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk Mulej sabiex tipproteġi lil dawk kollha fil-pajjiżi fejn hemm il-persekuzzjoni 

kontra l-Insara sabiex, meta dawn ikunu qegħdin jitolbu fil-knejjes jew xi post ieħor, 

ma jisfawx vittmi ta’ xi bomba jew ta’ xi attakk terroristiku ieħor.   

                                                                    Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, nitolbuk għall-martri ta’ żminijietna. Kun magħhom fis-siegħa tal-prova ħalli  

l-preżenza tiegħek f’kull mument ta’ ħajjithom timliehom bil-kuraġġ fl-istqarrija        

tal-fidi tagħhom. 

                                                                    Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

  

Nitolbuk Mulej sabiex dawk l-Insara li ġew imwarrba mill-familji u l-ħbieb tagħhom, 

isibu kenn u familja ġdida fl-Insara sħabhom, biex b’hekk iħossu li għandhom familja 

li tħobbhom u tissapportjahom f’dak kollu li jkollhom bżonn. 

                                                                    Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 


