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

Biex ir-refuġjati, imġegħlin jitilqu ’l djarhom minħabba l-vjolenza, isibu qalb kbira li tilqagħhom u 

tipproteġi d-drittijiet tagħhom. 

Ninġabar: 

Nikkwieta lili nnifsi waqt li nlesti biex nitlob. Bil-kalma kollha nieħu nifs ’il ġewwa, imbagħad ’il 
barra. Waqt li nieħu n-nifs ’il ġewwa nsir konxju tal-preżenza ta’ Alla li jinsab kullimkien. Waqt li 
nonfoħ ’il barra, ninfatam mill-ħsibijiet u t-thewdin biex moħħi u qalbi jitfgħu l-attenzjoni kollha 
tagħhom fuq il-Mulej. 

Fatt ċkejken: 

Kidane, għalliem tal-ġografija mill-Eritrea, kellu jaħrab 
minn pajjiżu għax kien sfurzat isir suldat minflok 
għalliem.  Moralment wera ruħu kuntrarju għall-vjolenza 
tal-gwerra. Iżda ħarab ukoll minħabba l-qagħda xejn 
sabiħa ta’ pajjiżu: m’hemmx libertà, ħadd mhu ħieles 
isemma leħnu, m’hemmx sigurtà minħabba l-ġlied li ma 
jieqaf xejn bejn il-gruppi etniċi. 

Darba fost l-oħrajn, meta kellu d-drittijiet ta’ refuġjat, iltaqa’ ma’ żewġt itfal li kienu ħarbu minn 
darhom. Kidane laqagħhom fejn kien joqgħod, tahom x’jieklu u ħadhom lura d-dar. Laqgħetu       
n-nanna tagħhom imma din issuspettat li kien xi kriminal u ħalliel. Iżda meta t-tfal spjegawlha 
kemm kien ġab ruħu tajjeb magħhom, irringrazzjatu b’ħafna kliem sabiħ. 

Kidane iħoss li fil-pajjiż fejn qed igħix hemm żewġ tipi ta’ nies: dawk li jqisuh ta’ anġlu u l-oħrajn li 
jittrattawh ta’ kriminal. Huwa jixtieq li kulħadd jikkunsidrah ta’ bniedem normali bħan-nies kollha. 

Naħseb ftit: 

Għall-ewwel in-nanna ħasbet ħażin fih. Nifhem għaliex ħassitha b’dan il-mod? 

Ġieli għamilt l-istess? X’għandi nagħmel biex ma niġġudikax qabel ma nkun naf il-fatti kollha? 

Kif nista’ ngħin biex l-immigranti u r-refuġjati jħossuhom milqugħin? 

Nitlob: 

Għażiż Mulej, agħmel li dejjem nilqgħu r-refuġjati fil-pajjiż tagħna u li ngħinu lil ħaddieħor 
jagħmel l-istess bil-mod ta’ kif nitkellmu fuqhom. 

X’nista’ nagħmel: 

Meta niltaqa’ ma’ xi refuġjat fuq il-post tax-xogħol, fl-iskola, għand tal-ħanut jew ir-raħal nagħmel 
li nista’ biex iħossu milqugħ fl-ambjent tagħna billi ndaħħlu fil-konversazzjoni u nagħti lilu u lili      
ċ-ċans li nsiru nafu aħjar lil xulxin. 

Kliem ta’ dawl: 

Meta nċaħħdu l-bnedmin mid-drittijiet fundamentali tagħhom inkunu qed  nidħlu fi ġlieda 
mal-umanità tagħhom. Nelson Mandela 


