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

Ħalli kull min hu qiegħed, jingħata l-għajnuna u x-xogħol li għandu bżonn biex jgħix bid-dinjità. 

Ninġabar: 

Insib post għall-kwiet u pożizzjoni komda. Nikkwieta ’l moħħi mill-ħafna ħsibijiet. Niftakar li jien 
parti minn dinja kbira b’ħafna nies... ilkoll jixtiequ dinjità u mħabba. Nistaqsi b’qalbi kollha ’l-Mulej 
biex it-talba tiegħi teħodni fi nħawi ta’ biża’ u tbatija, l-aktar fejn il-bnedmin iħossuhom bla ġieħ 
għax m’għandhomx xogħol. 

Xi ħsibijiet ta’ nies bla xogħol: 

“Inħossha daqqa ta’ stallett meta ta’ mad-

wari jistaqsuni: Sibt impjieg? Xi kultant 

ngħaddi minn mumenti vera diffiċli li jiġu fuqi 

ħabta u sabta… bħal dakinhar li kont il-Belt 

fiż-żmien tal-Milied u nara lil kulħadd ferħan 

bix-xirja tar-rigali.  Ħassejtni rrid naħrab ’il-

bogħod minn kulħadd. Jaqbduni dwejjaq kbar 

u nħoss vojt kbir f’qalbi. Tassew umiljazzjoni 

kbira li ma naħdimx.”  
 
“Ħajti bla skop meta nqum filgħodu bla ma għandi fejn immur għax tlift ix-xogħol. Ili  naħdem 

mindu kelli ħmistax-il sena imma issa l-ebda kumpanija mhu se timpjega xi ħadd bħali ta’ 50 sena 

meta hawn tant żgħażagħ b’enerġija kbira jikkompetu miegħi għax-xogħol. Marti kellha żżid is-

sigħat tax-xogħol tagħha biex tpatti għan-nuqqas tiegħi. Kull filgħodu nħossni qomt għalxejn. 

Kultant nibqa’ bil-piġama l-ġurnata kollha bla ma noħroġ mid-dar.  Dan mhux eżempju tajjeb 

għat-tfal.”   

Naħseb ftit: 

Kif qed tħossok waqt li qed taqra dawn il-ħsibijiet? 

Qatt ħassejtek ma tiswa għalxejn, tixtieq biss tarmi kollox u titlaq ’l hemm? 

Kif tista’ tagħmel il-qalb lil xi ħadd li ma jistax isib xogħol? 



Nitlob: 

Mulej, għallimna nieħdu x-xogħol bħala barka ta’ dinjità u sodisfazzjon. Għinna nagħtu l-wens lil 

min hu qiegħed biex ikollu s-saħħa jfittex ix-xogħol b’tama qawwija u jikseb id-dinjità li jistħoqqlu.  

 

Nieqaf  ftit u mbagħad ngħid talba dwar dak li qiegħed inħoss. Jekk qegħdin grupp, nistgħu naqsmu     

t-talb flimkien. 

Kliem ta’ dawl: 

“Ix-xogħol ifisser dinjità, ix-xogħol ifisser il-ħobżna ta’ kuljum, ix-xogħol ifisser imħabba.”    
(Papa Franġisku, Sardegna, 22 ta’ Settembru 2013) 

X’nista’ nagħmel: 

 Sib il-ħin biex tapprezza l-impjieg li għandek.  Ix-xogħol mhux il-paga biss: jagħtik dinjità, sens,              

 ħbiberija, etċ. 

 Agħżel lil xi ħadd li taf li qed ifittex xogħol u aħseb kif tista’ tgħinu. 


