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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda
tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu
sabiex dawk kollha li qed ibatu jsibu
triqhom fil-ħajja u jħallu lill-Qalb ta’ Ġesù
tmiss lill-qalb tagħhom.

Qari: Omelija, dwar il-qawmien mill-mewt ta’ Lazzru, li Papa Franġisku
għamel waqt vista pastorali f’Carpi f’April 2017
...fuq il-qabar ta’ ħabibu Lazzru... Ġesù jħossu mqanqal mill-misteru
drammatiku tal-mewt ta’ persuna għażiża: “Ħass ruħu mqanqal u tħawwad
ħafna” (Ġw 11:33). Imbagħad “beka” (v. 35) u mar ħdejn il-qabar, jgħid il-Vanġelu,
fejn “ħass ruħu mqanqal għal darb’oħra” (v. 38). Din hi l-qalb ta’ Alla: bogħod
mill-ħażen, imma qrib ta’ min ibati; ma jagħmilx xi seħer biex il-ħażen jgħib
għalkollox, imma jikkumpatixxi t-tbatija, jagħmilha tiegħu u jibdilha billi jidħol
fiha.
Imma ninnutaw li, qalb id-deżolazzjoni ġenerali għall-mewt ta’ Lazzru, Ġesù
ma jħallix il-qtigħ il-qalb jagħmel bih. Anki jekk hu stess kien qed ibati, jitlob
b’fidi qawwija; ma jingħalaqx fil-biki imma, imqanqal, jibda miexi lejn il-qabar.
Ma jħallix jibilgħu l-ambjent emottiv ta’ rassenjazzjoni li jsib madwaru, imma
jitlob b’fiduċja u jgħid: “Missier, irroddlok ħajr” (v. 41). Hekk, fil-misteru tat-tbatija,
li quddiemu l-ħsieb u l-progress jitfarrku bħal nemus fuq il-ħġieġ, Ġesù joffrilna
l-eżempju ta’ kif għandna nġibu ruħna: ma jaħrabx mit-tbatija, li hi ħaġa ta’ din
il-ħajja, imma ma jħallix il-pessimiżmu jagħmlu lsir tiegħu.
Mulej, il-Papa qed jistedinna sabiex nitolbu għal dawk kollha li qed ibatu,
biex huma jsibu triqhom fil-ħajja
u jħallu lill-Qalb ta’ Ġesù tmiss lill-qalb tagħhom.
Iżda, Mulej, mhux faċli li ma noqogħdux nitħassru lilna nfusna,
u nixtiequ li kieku m’aħniex għaddejjin
minn dawn id-diffikultajiet fil-ħajja tagħna,
l-iktar meta nkunu qed inħossuna ddisprati.
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Kemm hu diffiċli, Mulej, li fid-dwejjaq u t-tbatija,
induru lejk u ma ningħalqux fina nfusna.
Mulej, nixtieq ħafna li meta nkun għaddej/ja minn xi tbatija partikolari,
inkun nista’ ndur lejk u ngħidlek:
Imma jien fit-tjieba tiegħek nitma,
tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek.
Ngħanni lill-Mulej għall-ġid li għamilli. Salm 13
Mulej, agħtina l-kuraġġ biex, kif qalilna l-Papa, nagħrfu li
“Quddiem l-‘għaliex’ il-kbar tal-ħajja għandna żewġ toroq:
jew noqogħdu nħarsu kollna diqa lejn l-oqbra tal-bieraħ u tal-lum,
jew nitolbu lil Ġesù jersaq qrib tal-oqbra tagħna.”
Mulej Ġesù inti għidtilna: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu
mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom” (Mt 11:28).
Għalhekk, Mulej, nitolbuk sabiex fil-hemm u fit-tbatija
ma tiġiniex it-tentazzjoni li “nfittxu dejjem lilna nfusna,
mgħarrqa u midfuna qalb il-ħsibijiet tad-dwejjaq tagħna,
u nilagħqu l-ġrieħi tagħna, flok immorru” għand Ġesù. (Papa Franġisku)
Mulej, quddiem il-misteru tat-tbatija,
għinna biex ma nħallux il-pessimiżmu jagħmilna lsir tiegħu,
u fuq kollox għinna biex inkunu kapaċi nfittxu
l-qawwa, is-serħan u l-qawmien fik.
Agħmel, Mulej, li aħna lkoll ninfetħu għalik u nilqgħuk f’qalbna
ħalli, mimlijin bil-fiduċja fik, insibu l-kuraġġ
biex naqbdu t-triq li twasssalna biex insibu l-faraġ u s-serħan
fil-qalb imqaddsa tiegħek.
KANT
Qari: Omelija, dwar il-qawmien mill-mewt ta’ Lazzru, li Papa Franġisku
għamel waqt vista pastorali f’Carpi f’April 2017
Mela ejjew nisimgħu tingħad lil kull wieħed u waħda minna l-kelma ta’ Ġesù
lil Lazzru: “Oħroġ!”; oħroġ mix-xkiel tad-diqa bla tama; ħoll il-faxex tal-biża’ li
qed itaqqlu l-mixja tiegħek; lill-ħbula tad-dgħufijiet u tat-tħassib żejjed li
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jxekkluk, tennilhom li Alla kapaċi jħoll l-għoqiedi. Meta nimxu wara Ġesù
nitgħallmu ma naqflux ħajjitna madwar il-problemi li jixxebilku magħha: dejjem
se jkun hemm problemi, dejjem, u meta nsolvu waħda, dritt titfaċċa oħra.
Imma nistgħu nsibu stabbiltà ġdida, u din l-istabbiltà hi proprju Ġesù, din
l-istabbiltà jisimha Ġesù, li hu l-qawmien u l-ħajja: miegħu l-ferħ jgħammar
fil-qalb, it-tama titwieled mill-ġdid, it-tbatija tinbidel f’paċi, il-biża’ f’fiduċja,
il-prova f’offerta ta’ mħabba. U mqar jekk it-toqol ma jonqos qatt, dejjem se
jkun hemm id-driegħ tiegħu li jerfagħna mill-ġdid, il-Kelma tiegħu li tagħmlilna
l-qalb u tgħid lilna lkoll, lil kull wieħed u waħda minna: “Oħroġ! Ejja għandi!”
Jgħid lilna lkoll: “La tibżgħux.”
Mulej, mhux faċli li “noħroġ” meta nsib quddiemi
problemi u weġgħat li bħal jipparalizzawni
u ma jħallunix nagħmel pass ’il quddiem.
Mulej Ġesù, inti l-qawmien u l-ħajja,
inti d-dawl fid-dlam, inti t-tama u s-serħan.
Nitolbok, Mulej, biex tnewwilli d-driegħ tiegħek
ħalli nista’ nserraħ miegħek u fik,
ħalli nħossni ninqala’ mill-għawġ li jkun qed ixekkilni,
ħalli, mimlija bit-tama fik u bil-qawwa tiegħek,
inkun nista’ naffronta l-ħajja bla biża’.
Mulej, nitolbok sabiex tagħtini l-kuraġġ biex naffronta t-tbatija,
biex ma ningħalaqx fija nnifsi u noqgħod niddispra
jew nitħassar lili nnifsi, iżda biex inkun kapaċi ndur lejk
nimtela bit-tama u nħossok miegħi fid-dwejjaq u fit-tbatija.
Mulej, il-Papa Franġisku qalilna li “aħna mistiedna
niddeċiedu fuq liema naħa rridu noqogħdu.
Nistgħu nibqgħu fuq in-naħa tal-qabar jew inkunu fuq in-naħa ta’ Ġesù.
Hemm min jingħalaq fid-dwejjaq tiegħu u hemm min jiftaħ qalbu għat-tama.
Hemm min jibqa’ maqbud qalb it-tifrik tal-ħajja u min, bl-għajnuna ta’ Alla,
jerfa’ t-tifrik u jerġa’ jibda jibni mill-ġdid b’tama kollha sabar.”
Mulej, nitolbuk biex permezz tat-tama fik, ikollna l-kuraġġ
niffaċċjaw it-tifrik u nerġgħu nibnu ħajjitna mill-ġdid
permezz tal-qawwa li inti timliena biha.
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KANT
Nitolbu flimkien
Mulej, agħtina l-għajnuna sabiex meta nkunu għaddejjin minn żmien diffiċli,
ma nħallux il-qtigħ il-qalb jegħlibna, iżda nagħrfu li inti tkun dejjem qrib tagħna
meta nkunu qed inbatu.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, il-Papa Franġisku qalilna: Anki lilna, illum bħal dakinhar, Ġesù qed
jgħidilna: “Neħħu l-blata!” Hu kemm hu tqil l-imgħoddi, u kbir id-dnub, u
qawwija l-mistħija, ejjew ma nbarru qatt it-triq lill-Mulej li jrid jidħol. Mulej
nitolbuk biex inkunu kapaċi nwarrbu dak kollu li jkun qed ixekkilna niġu
għandek.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, noffrulek il-weġgħat, l-uġigħ u t-tbatija tagħna. Għinna biex niskopru
l-kobor ta’ Qalbek billi tmexxina fit-Triq Tiegħek.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, nitolbu l-grazzja li, permezz tax-xhieda tagħna, inkunu nistgħu nqanqlu
u nirxuxtaw it-tama fik u l-ħelsien mill-jasar fil-qlub ta’ min qed iħossu għajjien
u mtaqqal bid-dwejjaq u bit-tbatija. Agħmel, Mulej, li huma jkunu jistgħu jaraw
il-ferħ, it-tama u s-serħan li int tfawwarna bihom f’qalbna.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, nitolbuk għal dawk kollha li jinsabu mtaqqla bit-tbatija sabiex jifhmu li
l-Ispirtu ta’ Ġesù jista’ jġib ħajja ġdida f’kull qalb umana u jista’ jbiddel kull
sitwazzjoni, anki dik li l-iktar tidher bla tama.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Agħmilna, Mulej, sammaritana tajba, lesti li nilqgħu, nissapportjaw u nfarrġu
li dawk li qed ibatu u li qed iħossu li ma jifilħux iġorru iktar it-toqol tal-ħajja.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
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