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Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

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

flimkien u nitolbu: 

                                                   Biex l-Insara kollha jkunu fidili għat-tagħlim ta’ Kristu, biex jirsistu bit-talb u 

l-imħabba t’aħwa ħalli terġa’ sseħħ l-għaqda bejn il-knejjes u flimkien jiffaċċjaw l-isfidi tal-umanità. 

Ninġabar: 
Insib pożizzjoni komda u nipprova nikkalma billi nikkonċentra fuq in-nifs li qed nieħu... nifs           
’il-barra ... nifs ’il-ġewwa. Nirrepeti bil-mod il-kliem tal-Mulej: “Ħenjin dawk li huma bil-għatx u       
bil-ġuħ għall-ġustizzja.”  

Naħseb ftit: 
Min jaf kemm id-dinja tkun aħjar, kieku kellna nagħtu daqqa t’id lil xulxin mingħajr ma noqogħdu 
nħarsu lejn id-differenzi ta’ bejnietna. B’hekk jista’ jinħoloq djalogu li jnaqqas dawn id-differenzi.  

Nitlob: 
Nitolbok Mulej, sabiex tiżra’ f’qalb kull bniedem, speċjalment fil-qalb ta’ dawk li jħaddnu 
reliġjonijiet differenti, spirtu ta’ fraternità u paċi.  

Kliem ta’ dawl: 
Kull darba li bit-tħaddin tat-tradizzjoni reliġjuża tagħna jixxettel fina servizz iżjed konvint, iżjed 
ġeneruż, iżjed diżinteressat lis-soċjetà kollha, hemm inkunu qed inħaddmu b’mod awtentiku u 
nkabbru l-libertà reliġjuża.                      Papa Franġisku  

X’nista’ nagħmel: 
Nitlob ħalli terġa’ sseħħ l-għaqda bejn il-knejjes. Inħares madwari u nimpenja ruħi biex intaffi ftit 
mid-diffikultajiet li jkunu qed jiffaċċjaw nies hi x’inhi r-reliġjon tagħhom.  

Fatt ċkejken: 
James Crawford jgħix Liverpool. Hu stieden lil żagħżugħ 
tamparu, Stephen Evans, li kien miegħu fi skola 
Kattolika, biex jingħaqad man-Network Dinji ta’ Talb. 
Għall-ewwel Stephen ma riedx jaf, għax kien jassoċċja 
dan il-moviment max-xjuħ. Minkejja dan, beda jattendi 
il-laqgħat tas-sezzjoni taż-żgħażagħ, l-Eucharistic Youth 
Movement (EYM), u bil-mod il-mod beda jieħu               
l-affarijiet bis-serjetà. Irrealizza li jekk kien se jimpenja 
ruħu tassew, kellu jsib mezz kif jgħix billi, fil-komunità li jgħix fiha, jiffaċċja u jipprova jtaffi ftit  
mill-isfidi tal-umanità li jpoġġilna quddiemna l-Papa kull xahar. F’Jannar 2016, Stephen xtaq 
jagħmel xi ħaġa konkreta biex jgħix il-fehma tal-Papa għal dak ix-xahar, jiġifieri biex id-djalogu 
sinċier bejn nies ta’ reliġjonijiet differenti jħalli frott ta’ paċi u ġustizzja. Ħares madwaru u nduna 
li ftit ’il-bogħod minnhom kienu hemm familja Protestanta. Kienu jidhru li kellhom xi diffikultajiet 
u t-tlett itfal kienu jgħixu mal-omm biss għax misserhom kien telaqhom. Wieħed mit-tfal, Mark, 
kien tal-istess età tiegħu, u kien donnu se jaqbad kumpanija ħażina. Stephen beda jaħseb x’jista’ 
jagħmel. Tkellem mal-ġenituri għax l-ommijiet kienu jafu lil xulxin peress li kienu jaħdmu flimkien 
fl-istess kumpanija. Iddeċidew li jissapportjaw lil din il-familja u għalhekk omm Stephen stiednet 
lill-familja għal barbikju. Stephen ħa din l-opportunità u stiednu biex jibda jmur jilgħab                   
il-basketball miegħu. Maż-żmien tant saru ħbieb li Mark xi kultant kien imur miegħu għal-laqgħat 
tal-EYM. Kemm ferħet omm Mark meta rat li kien telaq il-kumpanija ħażina li kien se jaqbad u 
kemm apprezzat is-sapport li l-familja ta’ Stephen kienet qed toffrilhom.  


