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Biex il-pajjiżi li jirċievu numru kbir ta’ immigranti jsibu l-għajnuna fl-isforzi tagħhom ta’ solidarjetà. 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

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

flimkien u nitolbu: 

Ninġabar: 

Insib il-ħin u post għall-kwiet... Nara lill-Mulej iħares lejja b’għajnejn ta’ mħabba... nistħajlu jurini         
l-fiduċja kbira li għandu fija u jgħidli li nista’ nagħti l-appoġġ tiegħi lill-opri tajba ta’ solidarjetà... Issa 
niftakar fil-ħafna nies foqra u mwarrbin fid-dinja... jixxenqu mhux tant għal min jitħassarhom imma 
għal min irid ikun ħabib tagħhom... wieħed minnhom. 

Fatt ċkejken: 

Kien 1987 meta Dolores Mission, parroċċa mill-aktar fqira      
fl-Los Angeles USA, immexxija mill-Ġiżwiti, ddikjarat lilha 
nfisha santwarju għal min hu bla dar. Ftit wara, ħafna nies bla 
dokumenti mill-Messiku u l-Amerika Ċentrali kienu jorqdu   
bil-lejl fil-knisja. Il-Ħadd filgħodu diversi voluntiera                 
tal-parroċċa kienu jagħmlu minn kollox biex inaddfu, imma     
r-riħa ma kenitx tmur għal kollox. Sintendi kien hemm ħafna 
tgergir u kien hemm min qatagħha jmur x’imkien ieħor. Billi 
ma kellhomx soluzzjoni, il-komunità tal-Ġiżwiti ddeċidiet li 
tindirizza l-problema waqt priedka djalogata.  

“Kif tinxtamm il-knisja?” staqsa s-saċerdot.  - “Riħa ta’ saqajn”, wieġeb xi ħadd. 

“Imma għaliex din ir-riħa?” reġa staqsa. - “Għaliex min hu bla dar raqad hawnhekk”, wieġbet waħda 
mara. “Għaliex se nħalluha tibqa’ sejra, ħaġa bħal din?”  -  “Għax ħadna dan l-impenn”, qal xi 
ħaddieħor. “U għaliex ħadna dan l-impenn?” –  “Għax kieku Kristu hekk kien jagħmel” 

“Allura, x’riħa għandha l-knisja?” staqsa għal darb’oħra s-saċerdot.   

“Riħa ta’ impenn” għajjat wieħed. Il-ġemgħa ferħet bil-kumment. “Riħa ta’ fjuri!” għajtet oħra u 
kulħadd daħak bil-qalb.  

Din il-ġemgħa tgħallmet mhux biss taqdi lil min hu emarġinat, iżda wkoll tbati miegħu bħala membru 
tal-istess familja ta’ Alla. 

Naħseb ftit: 

Kif tolqtok din l-istorja? Taqbel jew le mal-għażla li għamlet din il-komunità nisranija? 

Kieku int x’kont tagħmel...titlaq minn dik il-knisja jew timpenja ruħek biex tkompli tilqa’ lil dawk in-nies 
emarġinati? 

Nitlob: 

Nitolbok Mulej biex dari u pajjiżi ma jżommux lura milli jagħtu l-għajnuna tagħhom lill-inizjattivi kollha 
favur l-immigranti. Agħmel Mulej li din is-solidarjetà nuruha kemm bil-kliem u kemm bl-għemil. 

Kliem ta’ dawl: 

“Għall-globalizzazzjoni tal-immigrazzjoni jinħtieġ li nwieġbu bil-globalizzazzjoni tal-karità u                
tal-koperazzjoni” Papa Franġisku 

X’nista’ nagħmel: 

Neżamina kif tkellimt dwar ir-refuġjati u l-emarġinati f’dawn l-aħħar tliet ijiem. Stajt semmejthom 
b’aktar dawl pożittiv? 

Naf b’xi inizjattiva favur l-immigranti? Nista’ nagħmel xi ħaġa biex ngħin? 


