
 

 

 
Diċembru 2018 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Merħba! Il-Papa jistieden lil bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu: 

Biex il-persuni li huma involuti fit-tixrid tal-fidi  jsibu fid-djalogu tagħhom     
mal-kultura l-lingwaġġ li jgħodd għall-kundizzjonijiet taż-żminijiet tal-lum. 

Ninġabar: 

Insib post għall-kwiet u nipprova nikkalma mill-ġenn u l-ġiri tal-ġurnata. Ninġabar fil-preżenza ta’ 
Alla u nitolbu biex jgħini ħalli nwieġeb dejjem aħjar għas-sejħa tiegħu.  

Fatt ċkejken: 

Marija ma kinitx taf iktar fejn se taqbad tagħti rasha. Imma kif 
uliedha kienu waslu f’dawn is-sitwazzjonijiet! Karl, li kien 
iżżewweġ is-sena l-oħra, xahar ilu taha l-aħbar li kien se 
jissepara minn ma’ Sylvia. U donnu diġà qed iħares lejn mara 
oħra. Bilkemm riedet temmen li lanqas issaportew sena!       
Mill-banda l-oħra, bintha Amanda dan l-aħħar bdiet toħroġ ma’ 
raġel isseparat. Ma kinitx taf x’se taqbad tagħmel quddiem 
dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet li kienu qed jgħixu uliedha. Talbet fuq li talbet, imma kien donnu 
għalxejn. Biex tgħaxxaqha, ilbieraħ Amanda qaltilha li ser tmur toqgħod ma’ Jonathan u li kienet 
qed tistenna t-tarbija tiegħu. Imma x’tagħmel? Toħodha qatta’ bla ħabel magħhom? Tiġġieled 
magħhom u ma tkellimhomx iżjed? Hi kienet tħobbhom u ħasset li ma setgħetx tagħmel hekk. 
Iddeċidiet li tkellem lil Dun William. Kien qassis bieżel u għadu żgħir u kien joqgħod f’raħal viċin. 
Għamlet appuntament miegħu u marret tkellmu qalb l-biki u l-ilfiq. Dun William qagħad 
jismagħha bil-kwiet. Imbagħad qalilha: “Inti tħobbhom lil uliedek hux hekk? U naħseb li tixtieq 
kieku tibdel is-sitwazzjonijiet ta’ ħajjithom, imma ma tistax. Huma jridu jgħixu ħajjithom. Inti tista’ 
biss titlob għalihom.” Hu żied jgħidilha: “Ieqaf aħseb ftit. X’għamel Ġesù quddiem min kien qed 
jgħix sitwazzjonijiet diffiċli jew fid-dnub, bħal fil-każ ta’ dik il-mara li ħaslitlu riġlejh bid-dmugħ 
tagħha, fil-każ ta’ Żakkew jew tal-mara l-midinba? Mhux ħares lejhom bil-ħniena? Mhux 
laqagħhom bl-imħabba? U hekk trid tagħmel int ma’ uliedek. Filwaqt li ma taqbilx ma’ dak li ġara, 
però trid tibqa’ tismagħhom, tgħinhom, tissapportjahom u fuq kollox turihom l-imħabba u titlob 
għalihom.” Hi reġgħet lura d-dar u għalkemm ma solvietx il-problemi ta’ uliedha, ħassitha fil-paċi.  

Naħseb ftit: 

Quddiem sitwazzjonijiet delikati, x’nagħmel jien? Niġġudika lil dak li jkun jew nipprova nifhem     
id-diffikultajiet li jkun għaddej minnhom, anke jekk ikun żbalja?  

Nitlob: 

Nitolbok Mulej sabiex tagħtini l-għajnuna ħalli nkun xhieda tal-fidi tiegħi u tal-imħabba tiegħek 
lejna. Għinni ħalli nkun nista’ nikkomunika l-messaġġ tiegħek ta’ mħabba u ħniena ma’ kull min 
niltaqa’ fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum. 

Kliem ta’ dawl: 

Il-komunità li tevanġelizza bil-kliem u bil-fatti, tidħol fil-ħajja ta’ kuljum tal-oħrajn, toqrob lejhom, 
titbaxxa sal-punt tal-umiljazzjoni jekk hemm bżonn, u tħaddan il-ħajja umana; tmiss il-ġisem ta’ 
Kristu li jbati fil-poplu tiegħu.      Papa Franġisku - Evangelii Gaudium 

X’nista’ nagħmel: 

Nipprova nsib lil xi ħadd li jħossu mbiegħed mit-tagħlim tal-Knisja. Nipprova li nkun għalih xhieda 
tal-imħabba t’Alla bi kliemi u bil-mod kif ngħix. 


