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Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu: 

Biex il-popli jitgħallmu jirrispettaw il-ħolqien u jieħdu ħsiebu bħala rigal ta’ Alla. 

Ninġabar: 

Noqgħod bilqiegħda komdu, nipprova nikkalma billi nieħu nifs ’il ġewwa u ieħor ’il barra bil-mod 
filwaqt li ntajjar il-ħsibijiet li qed jiġu f’moħħi. Fis-skiet nagħraf li Alla qiegħed miegħi u li jħobbni.  
Nagħraf lil Alla bħala l-Ħallieq tiegħi u ta’ dak li hawn madwari. Inħossni qrib tiegħu fil-waqt li 
nirringrazzjah tal-ħolqien  li Hu ħalaq għalik u għalija.  

Fatt ċkejken: 

Ġanni jbati bi qtugħ ta’ nifs u mhux darba jew tnejn kellu 
jmur l-isptar minn fuq ix-xogħol wara xi attakk kbir tal-ażżma. 
Hu  jaħdem ġo fabbrika kbira li timmanifattura l-ħadid.  Din   
il-fabbrika tħaddem ħafna nies iżda toħloq ukoll ħafna tniġġiż 
tal-arja fl-irħula li jinsabu qrib tagħħa. Id-depożitu tal-ħadid 
jinsab fil-blat tal-muntanji fil-qrib. Meta jħaffru                  
għad-depożitu tal-minerali, trab aħmar jiksi l-irħula li jinsabu 
fil-viċin. Il-galleriji tad-djar jinksew b’dan it-trab aħmar, kif ukoll bit-trab iswed li jwaddbu iċ-ċmieni 
tal-fabbrika.  Il-ħamrija wkoll hija mniġġsa permezz ta’ dan it-trab. Minn studji li saru, fl-irħula ta’ 
madwar din il-fabbrika kbira, instab  li l-persentaġġ ta’ nies li jimirdu bil-kanċer fil-pulmun u 
b’mard respiratorju hu għoli ħafna. Il-mara ta’ Ġanni tbati b’ażżma kronika u ma tkunx tista’ tieħu 
nifs sewwa. Nico, it-tifel ta’ ħuh għandu kanċer fil-pulmun, filwaqt li omm u missier Ġanni, it-tnejn 
sfaw vittmi ta’ din il-marda kiefra. Ġanni jixtieq kieku li jmur jaħdem u joqgħod x’imkien ieħor iżda 
xogħol ma hemmx fl-inħawi. Ma jafx x’se jaqbad jagħmel. L-awtoritajiet qed iġagħlu lis-sidien      
tal-fabbrika biex inaqqsu t-tniġġiż tal-arja , imma għal uħud issa hu tard wisq għax laħqu mardu 
serjament. 

Naħseb ftit: 

 Qatt waqaft taħseb kif l-azzjonijiet tagħna għandhom effett fuqna u fuq ta’ madwarna? 
 Kif nista’ nieħu ħsieb l-ambjent aħjar u nnaqqsu t-tniġġiż li qegħdin noħolqu aħna stess? 

Nitlob: 

Mulej nirringrazzjak għall-ħolqien tiegħek li tant hu sabiħ u prezzjuż. Agħti d-dehen lill-bnedmin 
kollha sabiex jagħrfu li aħna lkoll nistgħu nagħmlu ħsara lill-ambjent u naffettwaw ħajjet 
ħaddieħor. 

Kliem ta’ dawl: 

“Id-dinja tipprovdi biżżejjed biex taqdi l-bżonnijiet ta’ kulħadd iżda mhux ir-regħba ta’ kull bniedem”. 

             Mahatma Ghandi 

X’nista’ nagħmel: 

Nirrifletti fuq kif qed ngħix u nipprova nidentifika affarijiet li nista’ nagħmel biex inħares l-ambjent 
aħjar. 


