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Merħba! Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu
biex ngħixu l-esperjenza tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni b’mod aktar profond, ħalli nduqu
l-ħniena bla qies ta’ Alla.

Ninġabar:
Inpoġġi bilqiegħda u noqgħod bi kwieti nisma’ l-ħsejjes ta’ madwari. Ftit ftit nitbiegħed minn
dawn il-ħsejjes u nibda nagħti kas iżjed tas-silenzju li hemm fija. Nistrieħ ftit f’dan is-silenzju. Meta
nħossni lesta, naqra l-istorja.
Fatt ċkejken:
‘..Alla, bil-ministeru tal-Knisja, jaħfirlek u jagħtik is-sliem’.
Meta semgħet lill-qassis jgħid dan il-kliem waqt
l-assuluzzjoni, Michelle ħasset paċi profonda. F’dawn
l-aħħar sentejn ġraw ħafna tibdiliet f’ħajjitha. Kienet
ltaqgħet ma’ Karl f’perjodu meta hi kienet qiegħda tgħix
għan-negozju biss. Għamlet ħafna flus, imma mhux b’mod
onest. Kienet tidħak bil-klijenti tagħha li kien mingħalihom li
hi kienet qiegħda tieħu ħsieb l-interessi tagħhom. Karl qatt ma kkundannha imma beda juriha
kemm kien hemm nies li batew minħabba fiha.
Wara li kienu ilhom ftit xhur joħorġu flimkien, Karl beda jistedinha tmur il-quddies miegħu.
Bħallikieku Alla kien ser jagħti kasha! Hi ma kinitx mara tajba. Mhux bħal Karl. Fl-aħħar kienet
marret il-quddies miegħu għax kienet xebgħet tivvinta skużi. Il-Vanġelu ta’ dakinhar kien fuq
Mattew, li kien jiġbor it-taxxi b’mod diżonest imma li kien biddel ħajtu meta ltaqa’ ma’ Ġesù.
Michelle fehmet li l-istorja ta’ Mattew kienet tixbah lil tagħha u laqgħet l-istedina li ħasset li Alla
kien qiegħed jagħmlilha biex tirċievi l-maħfra tiegħu. Fl-aħħar sabet il-kuraġġ li tmur tqerr.
Għall-bidu bdiet tistħi tgħid x’għamlet lill-qassis imma hekk kif bdiet tqerr u stqarret li minn
dakinhar ’il quddiem kienet se taħdem b’mod onest, kulma ħasset kienet l-imħabba kbira t’Alla
għaliha.
Naħseb ftit:
Naħseb ftit dwar x’esperjenza għandi jien tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni.
Nitlob:
Mulej, nitlob li nersaq lejn is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni bl-istennija li permezz tiegħu nirċievi
l-ħniena tiegħek u ningħaqad b’mod aktar sħiħ fil-familja li hi l-Knisja.
Kliem ta’ dawl:
Il-qrar jeħtieġ onestà u kuraġġ - f’dan is-sagrament aħna nħallu d-dnub warajna u nafdaw
fil-ħniena u l-maħfra t’Alla.
San Gwanni Pawlu II
X’nista’ nagħmel:
Inħajjar lil ħbiebi biex jersqu iktar ta’ spiss lejn is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u nħajjarhom
jippreparaw biex jirċievu dan is-sagrament u nissuġġerilhom li jidħlu f’dawn is-siti:
https://www.cathdal.org/confession
https://qrar.weebly.com/ u jaraw dan il-video:
https://www.youtube.com/watch?v=7Or8KxB3SAQ

