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Il-Ħadd, 16 ta’ Diċembru 2018
In-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni 
u jgħidulu: 
“Mela x’għandna nagħmlu?”
U huwa kien iweġibhom u jgħid: 
“Min għandu żewġ ilbiesi, 
jaqsam ma’ min ma għandu xejn, 
u min għandu x’jiekol 
jagħmel l-istess.”
Resqu wkoll xi pubblikani 
biex jitgħammdu ... u qalilhom: 
“Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom 
taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu.”
Staqsewh ukoll xi suldati ... 
U hu weġibhom: “Tisirqu lil ħadd 
bit-tehdid jew bil-qerq tagħkom, 
u kkuntentaw ruħkom 
bil-paga li għandkom.’’
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 3, versi 10-14

“Fl-Evanġelju tal-lum il-mistoqsija 
‘X’għandna nagħmlu?’ 

hija mtennija tliet darbiet. 
Din jagħmluha lill-Battista 

tliet kategoriji ta’ persuni ... 
jistaqsu lill-Profeta dwar 

x’għandhom jagħmlu 
biex jiksbu l-konverżjoni 

li kien qed jipprietka dwarha ... 
Jagħtihom tliet tweġibiet 

fl-istess linja tal-konverżjoni, 
li tidher f’impenn konkret 

ta’ ġustizzja u ta’ solidarjetà.  
Hija l-linja li juri Ġesù 

fil-predikazzjoni kollha tiegħu.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 13 Diċembru 2015
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Mhux l-ewwel darba, Mulej, li naqbad lili nnifsi 
ngħid x’għandu jagħmel ħaddieħor; 
u nsibni qed ngħidu b’ton li lili dejjem jiskansani 
minn kull għamla ta’ reponsabbiltà. 
Huwa ħaddieħor li jeħtieġ li jinbidel, mhux jien; 
huma l-istrutturi soċjali u politiċi li jridu jinbidlu, 
mhux jien.
Imma jekk nieqaf hemm, 
inkun qed inbarri lili nnifsi mit-triq tal-bidla. 
Għalhekk, 
b’qalb li tixtieq tfittex il-verità dwarha nfisha, 
illum nistaqsik jien ukoll: 
“Mulej, jien x’għandi nagħmel?” 
Dak li Inti tweġibni fis-skiet ta’ qalbi 
se jkun appell biex, qabel kull ħaġ’oħra,
mal-proxxmu nkun ġust u solidali.

 

Az zjoni
X’responsabbiltà 

nerfa’ jien 
f’li jinbidel 

xi ħaġa 
għall-aħjar 

fil-ħajja tiegħi 
u fil-ħajja 

tal-oħrajn? 

X’post 
għandhom 

f’ħajti 
l-valuri 

tal-ġustizzja 
u 

tas-solidarjetà?



It-Tnejn, 17 ta’ Diċembru 2018
Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, 
bin David, 
bin Abraham. 
Abraham nissel lil Iżakk ... 
Ġesse nissel lil David, 
is-sultan. 
David nissel lil Salamun 
mill-mara ta’ Urija ... 
Ġosija nissel lil Ġekonija 
u lil ħutu; 
kien żmien l-eżilju f’Babilonja. 
Wara l-eżilju f’Babilonja, 
Ġekonija nissel lil Salatjel ... 
Ġakobb nissel lil Ġużeppi, 
ir-raġel ta’ Marija, 
li minnha twieled Ġesù 
li jsejħulu l-Messija. 
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 1, versi 1-2a.6.11-12a.16

“Is-silta 
tal-arblu tar-razza ta’ Ġesù 
mhux xi elenku telefoniku, 

imma turi verità importanti: 
Alla ried li jsir Storja ...

Il-waqgħa tal-bniedem, 
lil Alla tatu din l-idea 

li jagħmel mixja magħna.
L-istorja tagħna hija magħmula 

minn qdusija u dnub: 
fl-elenku tal-arblu tar-razza 

ta’ Ġesù 
hemm qaddisin u midinbin. 

U dan huwa s-sabiħ: 
Alla jagħmel l-istorja magħna.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 17 Diċembru 2013
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Mulej, Inti Alla li titħallat, 
titħallat magħna l-bnedmin. 
U dan Inti tagħmlu 
mhux biex tmur tajjeb Int 
imma biex immorru tajjeb aħna.
U għalhekk ma hemm ebda realtà kerha 
fil-ħajja ta’ xi ħadd
li lilek ixekklek milli titħallat miegħu. 
Ma hemm ebda sitwazzjoni 
ta’ xi ħadd imdennes mill-ħażin
li lilek iġġiegħlek tistkerrħu.
Ma hemm ebda marka mhux flokha 
fil-karattru ta’ dak li jkun 
li lilek iddarrsek u tħajrek taħrab minnu.
Tħallat magħna kemm tiflaħ, Mulej, 
ħalli nkunu nistgħu nitħalltu miegħek.

Taħlita
Kemm 

inħalliH lil Alla 
jitħallat 
miegħi? 

Kemm 
inħalli lili nnifsi 

jitħallat 
ma’ Alla?



It-Tlieta, 18 ta’ Diċembru 2018
It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: 
ommu Marija, 
wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, 
qabel ma marru joqogħdu flimkien, 
saret omm 
bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. 
Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust 
u ma riedx ixandarha 
quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb 
li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. 
Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, 
deherlu anġlu tal-Mulej u qallu: 
“Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ 
tieħu għandek lil martek Marija ...” 
Ġużeppi, meta qam, 
għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej, 
u ħa lil martu għandu.
Mill-Evanġelju skont San Mattew,
kapitlu 1, versi 18-20.24

“Dal-Vanġelu jurina l-qalb kbira 
u qawwija li kellu Ġużeppi.  

Kien qed jimxi 
fuq proġett tajjeb ta’ ħajja, 

imma Alla refagħlu proġett ieħor ...  
Kien attent u mħejji biex jisma’ 

l-messaġġi li kienu jaslulu 
minn qalbu u mill-għoli. 

 Ma webbisx rasu biex jibqa’ sejjer 
bil-proġett li kellu għal ħajtu, 

ma ħalliex il-weġgħa li ġarrab 
tivvelenalu qalbu, imma kien lest 

biex jilqa’ l-bidla li, b’mod 
li ma fehemx, feġġet quddiemu.  

U għalhekk kien raġel tajjeb.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 22 Diċembru 2013
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Tgħaġġibni, Mulej, 
il-qalb ħielsa li kellu Ġużeppi! 
Dil-qalb ħielsa - għax kienet mimlija bik -  
hija qalb miftuħa kollha kemm hi għalik, 
għall-ħsibijiet tiegħek għaliha, 
ukoll meta dan ikun ifisser taqliba mhux żgħira.
Dil-qalb ħielsa hija qalb miftuħa għall-proxxmu, 
ukoll meta dan ikun qed jidher 
li qed idaħħlu f’xi basla. 
Agħtini, Mulej, qalb ħielsa:
qalb li ftit ftit tinħeles 
għax tkun qalb miftuħa għalik, 
qalb li allura tkun kapaċi tmur lil hemm 
minn dak li jista’ jtellfilha t-trankwillità, 
li jista’ jagħmilha iebsa, 
li jista’ jivvelenaha.

Qalb ħielsa
Kif nirreaġixxi 

meta Alla 
jitlobni 
nibdel 

il-pjanijiet? 

Liema huma 
dawk il-ħwejjeġ

li jżommu 
lil qalbi 

milli tkun 
qalb ħielsa? 



L-Erbgħa, 19 ta’ Diċembru 2018
Fi żmien Erodi, 
sultan tal-Lhudija, 
kien hemm qassis 
jismu Żakkarija, 
mit-taqsima ta’ Abija; 
martu, li kien jisimha Eliżabetta, 
kienet minn ulied Aron. 
It-tnejn kienu nies ġusti 
quddiem Alla 
u jimxu bla nuqqas ta’ xejn 
skont il-preċetti 
u l-kmandamenti kollha 
tal-Mulej. 
Ulied ma kellhomx, 
għax Eliżabetta ma setax ikollha, 
u t-tnejn 
kienu mdaħħlin fiż-żmien.
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 1, versi 5-7

“Il-profeti jagħżlu simboli sbieħ, 
fosthom dak tad-deżert 

li jirrappreżenta n-nuqqas ta’ ħajja. 
Imma jgħidu wkoll li d-deżert 
se jwarrad: il-miraklu tal-ħajja. 

U f’dan wieħed jara 
l-wegħda ta’ Alla, 

li mhux ħlief Dak li jagħti l-ħajja. 
Mill-banda l-oħra, 

ix-xitan irid li aħna ma ngħixux 
biex nagħtu l-ħajja lill-oħrajn, 

imma li nagħtuha 
lilna nfusna biss ... 

l-egoiżmu ma jħalliniex 
inqassmu l-ħajja.”

PAPA FRANĠISKU, 
Meditazzjoni, 19 Diċembru 2017
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Xi drabi, Mulej, ħajti naraha qisha deżert!
Meta niġi biex nara xi frott qed tħalli ħajti, 
x’riżultati qed iħalli t-taħbit tiegħi, 
x’qed joħroġ minn dak kollu li jiena nagħmel,
insib ftit li xejn!
Inħossni qed nagħżaq fl-ilma!
Imma jiena rrid, Mulej, 
li nkun xi ħadd li jagħmel il-frott; 
jiena rrid li ħajti tagħti l-ħajja; 
jiena rrid li l-fidi tiegħi tħalli l-frott fija, 
li timxi ‘l quddiem, 
li jiena jkolli xi nqassam minnha lill-oħrajn. 
Inti, Mulej, għandek minn fejn tbiddel id-deżert 
fi mkien ta’ ħajja. 
Inti, Mulej, għandek minn fejn toħroġ il-fekondità 
mill-isterilità!

Li tqassam il-ħajja
Xi frott 

qed tħalli 
ħajti? 

Il-fidi tiegħi 
hija fidi 

għammiela?



Il-Ħamis, 20 ta’ Diċembru 2018
Marija tħawdet ħafna 
għall-kliem tal-anġlu Gabrijel,
u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha 
x’setgħet qatt tfisser dik it-tislima. 
Iżda l-anġlu qalilha: 
“Tibżax, Marija ... 
inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben 
u ssemmih Ġesù ... 
Iżda Marija qalet lill-anġlu: 
“Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx 
raġel?” Wieġeb l-anġlu u qalilha: 
“L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, 
u l-qawwa tal-Għoli 
tixħet id-dell tagħha fuqek ...” 
Imbagħad qalet Marija: 
“Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: 
ħa jsir minni skont kelmtek.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 1, versi 29-31.34-35a.38a

“Marija qatt ma tbegħdet 
mill-imħabba ta’ Alla 

li jsalva lid-dinja: ħajjitha kollha, 
hija nfisha kollha kemm hi 

hija ‘iva’ għal dik l-imħabba; 
hija ‘iva’ lil Alla. Imma żgur li din 

ma kinetx xi ħaġa ħafifa għaliha! 
Meta l-anġlu sejjħilha 

‘mimlija bil-grazzja’, 
baqgħet imħawda ħafna, 

għaliex fl-umiltà tagħha 
ħassitha xejn quddiem Alla. 

Iżda l-anġlu jqawwilha qalbha ... 
Marija tisma’, tobdi, u twieġeb: 

‘Hawn jien’.”

PAPA FRANĠISKU, 
Angelus, 8 Diċembru 2013
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Xi sejħiet li Inti tagħmilli, Mulej,  
inħosshom iħawduni, u jħawduni bil-kbir. 
Narak tkun qed titlob wisq minni. 
Narak tkun qed saħansitra tgerfixli 
l-pjanijiet li jiena nkun għamilt.
Ikolli aptit ngħidlek: 
“Imma din xi qlajtha tagħmel?”
Ommok Marija, hi wkoll tħawdet ħafna, 
imma f’dan it-taħwid 
ħalliet lilek iddawwalha, 
u hi ħassitha timtela’ bil-fiduċja fik. 
U qaltlek: “Hawn jien.
Se nagħmel dak li Inti fassalt għalija 
skont il-providenza tiegħek.”
Sejjaħli għalxiex trid, Mulej, 
u agħmel li nfittex dawlek.

Taħwid
Kif inġib ruħi 

quddiem 
it-taħwid 

li nġarrab? 

X’jgħinni 
noħroġ minnu?



 

Il-Ġimgħa, 21 ta’ Diċembru 2018
F’dawk il-ġranet 
Marija qamet 
u marret tħaffef lejn l-għoljiet, 
f’belt tal-Lhudija. 
Daħlet għand Żakkarija 
u sellmet lil Eliżabetta. 
Malli Eliżabetta semgħet 
lil Marija ssellmilha, 
it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha 
u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu 
s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira 
u qalet: 
“Imbierka inti fost in-nisa, 
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! 
U minn fejn ġieni dan 
li omm il-Mulej tiegħi 
tiġi għandi?”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 1, versi 39-43

“Marija hija dik li tmur isservi: 
iż-żewġ verbi ‘Marija qamet,’ 
jiġifieri iddeċidiet li tagħmel 

xi ħaġa, u ‘marret tħaffef’ juru dan.
Tistagħġeb tara 

lil din it-tfajla ta’ sittax-il sena, 
li tmur tħaffef tagħmel mixja 

li ma kinetx meħlusa mill-briganti;
imma hi kienet mara ta’ kuraġġ. 

Tqum u tmur. 
Marija ma ġġibx skużi 

bħal dawn: ‘Jiena tqila!’ jew ukoll: 
‘Jiena s-sultana tad-dinja, 

għax huwa sultan dak li se 
jitwieled minni!’ Hi taqbad u tmur.”

PAPA FRANĠISKU, 
 Meditazzjoni, 31 Mejju 2016
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Mhux daqshekk diffiċli, Mulej, 
biex naqdi lill-oħrajn 
meta jien komdu, 
meta nkun lestejt l-affarijiet tiegħi,
meta għandi l-ħin fuq idejja. 
Hija kwistjoni oħra meta li naqdi 
titlob minni li nqiegħed fil-ġenb
lili nnifsi u l-ħwejjeġ tiegħi;
hija kwistjoni oħra meta li naqdi 
titlob minni li nħalli dak li nkun ippjanajt.
Marija, il-qaddejja ta’ veru, 
hekk għamlet.
Bħalha, agħtini qalb kbira, Mulej. 
Bħalha rrid inqum u nagħmel xi ħaġa 
quddiem il-ħtiġijiet tal-oħrajn. 
Bħalha rrid inħaffef.

‘Le’ għall-iskużi
Jien xi ħadd 

li d-dinja 
rridha ddur 

dejjem 
madwari? 

X’ħeġġa 
għandi 

f’li naqdi 
lill-oħrajn?



Is-Sibt, 22 ta’ Diċembru 2018
Marija qalet:
“Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, 
u l-ispirtu tiegħi 
jifraħ f’Alla 
s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 
fuq iċ-ċokon 
tal-qaddejja tiegħu. 
Iva, 
minn issa ‘l quddiem 
kull nisel isejjaħli hienja, 
għax is-setgħani 
għamel miegħi ħwejjeġ kbar; 
qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu 
tinfirex f’kull żmien 
fuq dawk li jibżgħu minnu.”
Mill-Evanġelju skont San Luqa,
kapitlu 1, versi 46-50

“Is-suppervja tikkomprometti 
kull għemil tajjeb, 

tbattal it-talb mill-essenza tiegħu, 
tbiegħed minn Alla u mill-oħrajn. 

Jekk Alla jippreferi l-umiltà, 
dan ma jagħmlux biex ibaxxina: 
l-umiltà pjuttost hi kundizzjoni 

meħtieġa biex nerġgħu nħalluH 
iqajjimna fuq riġlejna, 

biex hekk induqu l-ħniena 
li tiġi biex timla l-vojt tagħna. 

Jekk it-talba tas-supperv 
ma tilħaqx il-qalb ta’ Alla, l-umiltà 

tal-imsejken tiftaħhielu beraħ ...
Din hi l-umiltà li Marija tesprimi.”

PAPA FRANĠISKU, 
Udjenza Ġenerali, 1 Ġunju 2016
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Mulej, Inti tixxala b’min iħossu xejn 
għax fih tara art tajba ħafna
biex Inti tbattal lilek innifsek fih. 
Min ma jkunx mimli bih innifsu 
għandu l-qawwa li jħalli l-ispazju ta’ ġo fih għalik. 
U Inti erħilek tidħol fih
bis-saħħa kollha ta’ mħabbtek, 
kif dħalt f’Marija; 
u Inti erħilek tagħmel fih u bih ħwejjeġ kbar, 
kif għamilt ma’ Marija;
u Inti erħilek tnissel fih l-hena 
mħollija għal min jemmnek, 
kif nissiltha f’Marija.
Agħtini l-grazzja tal-umiltà,  
u biegħed minn qalbi 
kull suppervja li tgħarraq kollox.

Qalb umli
Jien

bniedem 
mimli 

bih nnifsu?

X’nista’ 
nagħmel 

biex innaqqas 
is-suppervja 

ta’ ġo fija?


