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Il-Papa  Franġisku jistieden lilna lkoll matul ix-xahar 

ta’ Ottubru sabiex flimkien nitolbu biex ir-Reliġjużi 

kkonsagrati, irġiel u nisa, jieħdu inizjattivi konkreti 

biex ikunu preżenti fost il-fqar, l-emarġinati u dawk 

li m’għandhomx vuċi fis-soċjetà. 

 

Qari: Minn omelija tal-Papa Franġisku fil-Katidral ta’ San Patrizju, New York 

fis-sena 2015 

Imma, jekk aħna onesti, nafu kemm faċilment dan l-ispirtu ta’ ħidma ġeneruża 

u sagrifiċċju personali jista’ jiġi fgat..... u jiddgħajfilna  matul il-mixja tagħna ta’ 

rġiel u nisa kkonsagrati, u mbagħad jiddallam il-faxxinu, l-għożża u s-sens ta’ 

stagħġib ta’ dik l-ewwel laqgħa ma’ Ġesù Kristu. 

Il-periklu jitfaċċa meta nibdew ngħiru għall-ħin liberu tagħna, meta naħsbu li 

jekk ikollna madwarna l-kumdità tad-dinja, nistgħu naqdu aħjar.  Il-problema ta’ 

dan il-mod ta’ raġunar hi li jista’ jdallam il-qawwa tas-sejħa li Alla jagħmlilna 

kuljum għall-konverżjoni, għal-laqgħa tagħna miegħu.  Ftit ftit imma, bla dubju, 

jibda jonqos l-ispirtu tagħna ta’ sagrifiċċju, l-ispirtu ta’ ċaħda u ta’ ħidma 

ħawtiela.  U jbiegħed minna wkoll lin-nies li qed tbati bil-faqar materjali u jkollha 

tagħmel sagrifiċċji ikbar minn tagħna, bla ma hi kkonsagrata.  Il-mistrieħ hu 

bżonn, kif inhuma l-mumenti ta’ ħin liberu u ta’ tiġdid personali, imma rridu 

nitgħallmu kif nistrieħu b’mod li japprofondixxi iżjed ix-xewqa tagħna li naqdu 

b’ġenerożità. Li nkunu qrib tal-foqra, tar-refuġjati, tal-immigranti, tal-morda,    

tal-isfruttati, tal-anzjani li jbatu s-solitudni, tal-ħabsin u ta’ tant foqra oħra ta’ 

Alla, dan jgħallimna tip ieħor ta’ mistrieħ, iżjed Nisrani u ġeneruż. 

 

Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Int il-kenn u s-serħan tiegħi. 

Mingħajrek faċli naqbad it-triq tan-niżla... 

it-triq li twassalni biex naħseb fija nniffsi 

u biex ninsa x’jiġifieri li nuri solidarjetà ma’ dawk ta’ madwari. 

Mulej, il-Papa ma jieqaf qatt jiġbdilna l-attenzjoni 

fuq il-foqra, il-morda, l-anzjani, ir-refjuġati, 

u fuq kull min qiegħed ibati xi forma ta’ esklużjoni. 

Kemm hu faċli li tagħlaq għajnejk għall-bżonnijiet tagħhom, 
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li twarrabhom u twebbes qalbek għalihom! 

Mulej, dan xi kultant ma jiġrix biss lilna,  

iżda jista’ jiġri wkoll lil min wieġeb għas-sejħa 

li jħobbok, partikolarment fil-foqra u fl-abbandunati. 

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

sabiex nitolbu biex ir-Reliġjużi kkonsagrati, irġiel u nisa,  

jieħdu inizjattivi konkreti biex ikunu preżenti  

fost il-fqar, l-emarġinati u dawk li m’għandhomx vuċi fis-soċjetà. 

Kemm hu faċli li nħarsu lejn ir-reliġjużi,  

sew rġiel kif ukoll nisa, u nikkritikawhom! 

Donnu li ninsew li dawn huma bnedmin tad-demm u l-laħam bħalna. 

Nitolbuk Mulej sabiex inti tgħinhom ħalli jsaħħu  l-impenn tagħhom  

u jiġġeddu fl-ispirtu tal-għotja għall-oħrajn, 

biex b’hekk ikunu xhieda aktar qawwija u ċara  

tal-imħabba kbira tiegħek u tal-Evanġelju fid-dinja tal-lum.  

Mulej, nitolbuk biex, minkejja l-għejja, il-qtigħ ta’ qalb, 

u d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom,  

huma jagħrfu jintelqu f’idejk. 

Agħtihom il-kuraġġ biex iħalluk tmexxihom f’mergħat kollha ħdura,  

fejn huma jsibu l-kenn, il-mistrieħ u l-kuraġġ  

biex jissoktaw bil-ħidma tagħhom fost il-fqar,  

l-emarġinati u dawk li m’għandhomx vuċi fis-soċjetà. 

Agħtihom l-għajnuna ħalli japprezzaw dejjem iżjed is-sejħa tagħhom 

biex b’hekk ikunu jistgħu dejjem jirringrazzjawk u jħobbuk 

u b’hekk jaqdu l-missjoni tagħhom bil-ferħ u bil-ġenerożità.  

 

KANT 

 

Qari:  

Sor Anastasja Gill, li għandha ħamsin sena, bdiet il-missjoni tagħha fl-ikbar 

ħabs fl-Indja, xi ftit snin ilu. Liebsa sari kulur beige, din is-soru hija figura 

familjari fit-Tihar Central Prison li jinsab fi New Delhi. Sor Anastasja hija sinjal 

ta’ tama għall-priġunieri foqra li ilhom għal żmien twil jistennew li tinqatgħalhom 

il-kawża. Hija qalet li wħud jibqgħu maqfula l-ħabs anki wara li jkunu tawhom  
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il-permess li joħorġu bi pleġġ, minħabba li ma jkunux jistgħu jħallsu s-somma 

tal-flus tal-pleġġ. Sor Anastasja hija avukata tal-kriminal u għandha permess 

speċjali biex tidħol fil-ħabs, fejn regolarment toffri għajnuna legali lill-priġunieri 

li jkunu fil-bżonn. Hi qalet li huma ma għandhom lil ħadd min jieħu ħsieb               

il-każijiet tagħhom. Meta rat li ma tantx kienu jafu dwar il-proċeduri legali, hi 

bdiet tagħmel ‘role-playing’ ġol-ħabs biex tgħallem lill-ħabsin dwar is-sistemi 

legali u tal-qorti. Hi tirreċta xeni qosra, u turihom fejn ikun l-imħallef u kif jaħdmu 

l-proċeduri tal-qorti sabiex huma jħossuhom kunfidenti meta jidhru f'awla         

tal-qorti. Hi wkoll tispjega lill-priġunieri dwar id-drittijiet tagħhom u kif għandhom 

jiippreżentaw il-fatti tal-każijiet tagħhom lill-imħallfin. S’issa Sor Anastasja diġà 

għenet 800 persuna biex jew joħorġu fuq pleġġ jew biex jinħelsu mill-ħabs. Hi 

tidher ukoll fil-qorti f’isem dawk il-ħabsin li jkunu fqar jew abbandunati minn 

qrabathom, u li ma jifilħux iħallsu għal avukat. 

 

Mulej, kemm hawn min wieġeb għas-sejħa tiegħek 

b’mod konkret, bħal ma qed tagħmel Sor Anastasja,   

u li jħobbuk partikolarment fil-foqra u fl-abbandunati. 

Kemm hawn saċerdoti u sorijiet li jaħdmu fis-skiet,  

fost l-emarġinati u dawk li m’għandhomx vuċi fis-soċjetà, 

bla ma jdoqqu t-trumbetti biex ixandru l-ħidma tagħhom. 

Mulej, nitolbuk sabiex tqawwihom 

ħalli jibqgħu mimlija b’entużjażmu u fervur 

biex jaqdu l-missjoni tagħhom ta’ fejda fost il-fqar  

u dawk li huma abbandunati mis-soċjetà. 

Nitolbuk ukoll sabiex tkun magħhom meta jkunu għaddejja 

minn mumenti diffiċli, u mumenti ta' skuraġġiment,  

kif ukoll ta' għejja u solitudni. 

Għinhom, Mulej, ħalli jħossuk  dejjem qrib tagħhom, 

ħalli jagħrfu jafdawk b’għajnejhom magħluqa  

minkejja li jiltaqgħu ma’ diffikultajiet kbar, 

huma u jwettqu l-missjoni tagħhom. 

Nitolbuk ukoll, Mulej, għas-saċerdoti u s-sorijiet  

fil-parroċċi tagħna, li qed jieħdu inizjattivi konkreti  

biex jgħinu lil min għaddej minn żmien diffiċli. 
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X’ħasra Mulej li xi kultant inkunu aħna l-membri fil-parroċċa stess 

li nfixklu din il-ħidma billi, minflok ma nagħtu daqqa t’id, 

b’xi mod nagħmlu l-bsaten fir-roti fit-twettiq ta’ din il-ħidma. 

Jalla aħna wkoll ma nibżgħux nieħdu inizjattivi konkreti  

biex, fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, inkunu preżenti fost il-fqar u l-emarġinati  

u dawk li m’għandhomx vuċi fis-soċjetà. 

 

KANT 

 

Nitolbu flimkien 

 

Mulej Ġesu′, nitolbuk sabiex is-saċerdoti u r-reliġjużi kkonsagrati, irġiel u nisa,  

ikollhom il-kuraġġ li jkunu xhieda ħajja tal-kelma tiegħek u biex  ikomplu jikbru 

fil-fidi u jipperseveraw fil-għażla tagħhom li jpoġġu ħajjithom f’idejk għas-servizz 

tal-oħrajn. 

   Nitolbu .... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk ukoll sabiex iktar żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa tiegħek biex ikunu 

preżenti fost il-fqar, l-emarġinati u dawk li m’għandhomx vuċi fis-soċjetà. 

   Nitolbu ... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk Mulej, sabiex is-saċerdoti u r-reliġjużi kkonsagrati li huma msejħa 

biex jimxu fuq il-passi tiegħek, isibu fis-sejħa tagħhom il-ferħ u s-serħan li jiġi 

mill-għaqda tagħhom miegħek biex b’hekk huma jdawlu lill-oħrajn.   

Nitolbu ... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, il-Papa qal lir-reliġjużi li “jeħtieġ li noħorġu biex nagħmlu esperjenza 

tad-dilka tagħna, tal-qawwa tagħha u tal-effikaċja tagħha li ssalva:                   

fil-periferija fejn hemm it-tbatija, fejn hemm demm imċarċar, hemm għama li 

jixtieq jara, u ilsiera ta’ tant sidien kiefra”. Għin, Mulej, lir-reliġjużi kkonsagrati 

biex huma jkunu lesti li jwieġbu għal din is-sejħa li qed jagħmlilhom il-Papa 

Franġisku. 

                                                        Nitolbu ... Ismagħna nitolbuk Mulej. 


