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L-imħabba fiż-żwieġ
1.
L-imħabba hi…
Il-Papa
«Intom il-miżżewġin għandkom id-don tal-grazzja tas-sagrament li tista’
tagħmilkom perfetti fl-imħabba… Mela allura se nitkellmu dwar din l-imħabba!
“L-imħabba taf tistabar u tħenn; l-imħabba m’hijiex għajjura, ma tintefaħx
biha nfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn; ma tagħmilx dak li mhux xieraq; ma
tfittixx dak li hu tagħha, xejn ma tinkorla; ma żżommx f’qalbha għad-deni, ma
tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità”».
«Dan jingħax u jitħares fil-ħajja li ta’ kuljum jaqsmu ma’ xulxin il-miżżewġin,
bejniethom u ma’ wliedhom. Għalhekk, hi ħaġa prezzjuża ħafna li nieqfu biex
nippreċiżaw it-tifsira tal-espressjonijiet f’dan it-test, biex nippruvaw napplikawhom
għall-ħajja konkreta ta’ kull familja» AL 90
«Li nħobbu jfisser ukoll li mħabbitna tagħmel dak li hu xieraq (…) ma ġġibx ruħha
ħażin, m’għandhiex manjieri ħorox. Imġibitha, kliemha, il-ġesti tagħha, jintgħoġbu
u mhumiex qarsa jew ibsin. Ma tiħux gost iġġagħal lil oħrajn ibatu. (…). Li jimxi bi
mħabba ħelwa mhux stil li Nisrani jista’ jagħżel jew ma jagħżilx: hi parti millesiġenzi essenzjali tal-imħabba, għalhekk “kull bniedem għandu jimxi bi ħlewwa u
tjieba ma’ ta’ madwaru». AL 99

Julie u Gérard
Julie: «Fis-17-l anniversarju taż-żwieġ tagħna, ħassejna l-bżonn li ninqatgħu ftit
biex nitfgħu d-dawl fuq id-dellijiet tal-ħajja taż-żwieġ tagħna bħala koppja. Blgħajnuna ta’ saċerdot, irnexxielna noħorġu minn din l-esperjenza ħafna aħjar
milli konna qabel. Fl-aħħar is-saċerdot stedinna biex nitolbu flimkien miegħu».
Gérard:« Dan l-irtir għenna nitfgħu dawl fuq dellijiet tal-ħajja tagħna. Ġurnata
minnhom kelli diffikultà għaliex kien hemm xi nuqqas ta’ ftehim bejnietna, u
jien meta nkun hekk nagħlaq ħalqi u naqa’ fil-muta. Imbagħad darba minnhom
filgħodu meta qomna, nara rigal fuq l-armarju u ftakart li kien il-birthday tiegħi.
Niftakar li apprezzajtu ħafna u mort nurih lit-tfal; kont vera kuntent u n-nuqqas
ta’ ftehim li kellna sparixxa!»
«Jekk ma nrawmux fina spirtu ta’ sabar, dejjem ħa nsibu xi skuża biex inwieġbu
bir-rabja, u fl-aħħar insiru persuni li ma jafux jgħixu ma’ persuni oħra, bnedmin
antisoċjali bla ħakma fuq is-sentimenti spontanji tagħna, u l-familja tinbidel f’kamp
tal-battalja». AL 92
«Ta’ kuljum, meta niġu biex nidħlu fil-ħajja tal-persuna l-oħra, anki meta din tagħmel
parti minn ħajjitna, dan jitlob id-delikatezza ta’ mġiba li mhix invażiva, li ġġedded ilfiduċja u r-rispett». AL 99
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Stedina għal riflessjoni:
Li tħobb tfisser li tagħmel ġesti ta’ imħabba lejn xi ħadd, u fl-istess ħin
nirrendu lilna nfusna “ta’ min iħobbna”, u l-imġieba tagħna tkun tali mod li
ħaddieħor ikun faċli jħobbna.

Dinamika fil-familja:
“L-imħaba hi...” Il-Papa Franġisku ifakkarna fil-karatteristiċi tal-imħabba.
Nagħżlu waħda u nieħdu impenn biex ngħixuha fil-familja tagħna.

Dinamika fil-komunità jew fil-grupp:
Noffu lill-familji mument ta’ “irtir”, biex jistgħu jirrevedu r-relazzjonijiet
tagħhom fid-dawl tal-kliem ta’ San Pawl (1 Kor.13,4-7).

Talba
Mulej, l-imħabba taf tistabar
Għinni nkun naf nistenna lill-oħrajn.
Mulej, limħabba taf tħenn
Għinni nixtieq dejjem il-ġid tal-ieħor
qabel il-ġid tiegħi, anke jekk dan jiswieli.
Mulej, l-imħabba mhijiex għajjura.
Għallimni nifraħ bis-suċċessi tal-oħrajn.
Mulej, l-imħabba ma tintefaħx biha nfisha.
Għatini l-umiltà biex nagħraf id-doni tiegħek.
Mulej, l-imħabba ma titkabbarx fuq l-oħrajn.
Urini kif jiena npoġġi lill-oħrajn fiċ-ċentru.
Mulej, l-imħabba ma tagħmilx dak li ma jixraqx.
Għamel li fil-persuna l-oħra nara ʼl wiċċek.
Mulej, l-imħabba ma tfittixx dak li hu tagħha.
Għinni nduq il-ferħ tal-altruwiżmu.
Ammen
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2.
L-imħabba mhijiex biss sentiment
Il-Papa
«L-imħabba kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissaporti.
Kollox! Kull ħaġa! Hi imħabba minkejja kollox. Tħobb ifisser tifraħ bis-suċċessi
ta’ ħaddieħor. Kemm hu sabiħ li tgħallem lit-tfal jifirħu minħabba s-suċċessi
tal-oħrajn! Birthday jew xi okkażjoni oħra. Huwa sabih li l-familja tkun il-post fejn
nifirħu flimkien!».
«Jekk inħarsu lejn it-test bħala ħaġa sħiħa naraw kif Pawlu jixtieq jagħfas fuq il-fatt li limħabba mhix biss sentiment, imma għandna nifhmuha fis-sens li għandu l-verb “tħobb”
fil-Lhudi, jiġifieri: “tagħmel il-ġid”. Kif kien jgħid Sant’Injazju ta’ Loyola, “l-imħabba
għandha tikkonsisti iżjed fl-għemil milli fil-kliem». AL 94
«“Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ” (2 Kor 9:7), Alla tagħna japprezza b’mod
speċjali lil min jifraħ bil-ferħ ta’ ħaddieħor. Jekk ma naħdmux biex insiru iżjed
kapaċi nieħdu gost bil-ferħ tal-ieħor imma nikkonċentraw fuq kollox fuq x’għandna
bżonn aħna, inkunu nikkundannaw lilna nfusna biex ngħixu bi ftit ferħ... Il-familja
għandha tkun dejjem il-post fejn kull min jagħmel xi ħaġa tajba fil-ħajja, jaf li
hemm se niċċelebrawha flimkien miegħu.». AL 110

Julie u Gérard
Julie: «Kien hemm anke ħaġ’oħra. Kull filgħodu, meta nqumu, it-tfal kienu jiġu
fil-kamra tagħna biex jgħidulna l-għodwa t-tajba. Darba minnhom iż-żgħir, li
dak iż-żmien kellu 6 snin, kellu jara xenata: jien ridt bilfors insellem lill-papà
qabel imur ix-xogħol. Hu ma riedx kliem, għax qam bin-nervi. Allura t-tifel qagħad iħares
lejna, imbagħad qalli: “Ma, il-papà fehmek, issa mur ix-xogħol.” Quddiem l-għerf
tat-tifel, obdejt u għamilna paċi».
Gerard: «Iva, it-tfal tagħna jfissru ħafna għalina. Kuljum, meta niġi mixxogħol, immur fuqhom u nbushom wieħed wieħed, l-erbgħa li huma».
«Ma jimpurtax jekk [l-ieħor]qed jagħtini fastidju, jekk ħa jibdel il-pjanijiet tiegħi,
jekk idejjaqni bil-karattru tiegħu u bl-ideat tiegħu, jekk mhux għalkollox kif kont
nistenna. L-imħabba dejjem iġġib ruħha b’sens qawwi ta’ mogħdrija, li jwassalni
biex nilqa’ lill-ieħor bħala parti minn din id-dinja, anki meta jġib ruħu b’mod
differenti minn dak li xtaqt jien». AL 92
«Il-miżżewġin iħobbu lil xulxin u huma ta’ xulxin, jitkellmu tajjeb wieħed fuq lieħor, ifittxu li juru n-naħa t-tajba tal-parti l-oħra lil hemm mid-dgħufijiet u l-iżbalji
tagħha.. L-imħabba kapaċi tgħix id f’id mal-imperfezzjoni, mal-iskuża, u żżomm siekta
quddiem il-limiti tal-persuna maħbuba.». Cf AL 113
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Stedina għal riflessjoni:
Naħsbu dwar kemm aħna differenti minn xulxin bħala persuni fil-familja
tagħna, kull persuna għandha doni u triq differenti minn tal-oħrajn.

Dinamika fil-familja:
Nagħmel ħilti biex nifraħ bis-suċċessi tal-oħrajn. Naqsam mal-oħrajn irraġuni tal-ferħ tiegħi illum.

Dinamika fil-komunità jew fil-grupp:
Min jixtieq jista’ jaqsam mal-oħrajn xi aspett tal-imħabba mill-Innu talImħabba ta’ San Pawl, u ngħid għaliex jolqotni dan l-aspett.

Talba
Mulej, l-imħabba xejn ma tinkorla
Neħħi minn fommi kliem li jweġġa’.
Mulej, l-imħabba ma żżommx f’qalbha għaddeni, għamel li jkolli ħarsa ta’ mħabba.
Mulej, l-imħabba ma tifraħx bl-inġustizzja
Iftaħli qalbi għall-ħtiġijiet tal-oħrajn.
Mulej, l-imħabba tifraħ bil-verità
Mexxi l-passi tagħna lejk.
Mulej għatina l-ferħ li nħossuna maħbubin
minnek b’imħabba li kollox tagħder, kollox
temmen, kollox tittama, kollox tissaporti.
Hekk biss nistgħu nixtiequ li nagħtu
l-imħabba tiegħek lil kulħadd.
Ammen
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3.
Il-qawwa tal-imħabba
IL-PAPA
«Hija l-qawwa tal-imħabba li tegħleb kull tfixkil, u li ġġiegħlna nissaportu u
żżommna sodi. L-imħabba ġġiegħel lit-tfal li jgħidu lill-ġenituri tagħhom: naf li
ommi u missieri qegħdin hemm għalija, nista’ nserraħ fuqhom u nafda flimħabba tagħhom.!»
«L-imħabba “Kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissaporti. Hekk,
tagħfas bil-qawwa kollha fuq id-dinamiżmu kontrokulturali tal-imħabba, li kapaċi
jseffaq wiċċu ma’ kull ħaġa li tista’ theddu”». AL 111
«Meta wieħed jaf li l-oħrajn jafdaw fih u japprezzaw it-tjieba li hemm fil-qiegħ talqalb tiegħu, allura jkun jista’ juri ruħu bħala dak li hu, bla ħabi. (…) f’familja fejn
issaltan fiduċja soda u kollha mħabba, fejn il-membri dejjem jafdaw f’xulxin
minkejja kollox, huma jistgħu jikxfu l-identità vera tagħhom u dlonk jirrifjutaw lingann, il-qerq u l-gideb». AL 115
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Stedina għal riflessjoni:
Nirriflettu dwar kif il-Mulej huwa preżenza soda f’ħajti u fil-familnja
tiegħi.

Dinamika fil-familja:
Niftakru flimkien f’dawk il-mumenti meta fdajna f’xulxin, meta
ammettejna li għandna problema jew meta ħabbejna lil min kien fi
problema.

Dinamika fil-komunità jew fi grupp:
Nagħmlu ġest fil-quddiesa bħala komunità, b’tali mod li kulħadd iħossu
milqugħ billi nsellmu lil dak li jkun meta jasal u qabel jitlaq.

Talba
Imbierka dik il-familja
li timxi fil-preżenza tal-Mulej.
Imbierka dik il-familja mibjina fuq l-imħabba,
li taħseb, titkellem u tagħmel kollox b’imħabba.
Imbierka dik il-familja li titlob flimkien
biex tfaħħar u trodd ħajr lill-Mulej.
Imbierka dik il-familja li tafda fil-Mulej
kull preokkupazzjoni,
u li titolbu biex imexxieha f’kull għażla,
kbira jew żgħira.
Imbierka dik il-familja li fid-differenzi
ma jġibux id-dinja fit-tarf,
imma jikbru fid-djalogu, fir-rispett,
u jisimgħu u jaħfru lil xulxin.
Ammen
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Stedina biex taqra Amoris Laetitia
«L-imħabba fiż-żwieġ»
Amoris Laetitia, 89-119
Link għall-Eżortazzjoni Appostolika AMORIS LAETITIA

Julie u Gérard mat-tfal tagħhom
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L-imħabba fil-familja: vokazzjoni u triq ta’ qdusija
Mulej Missier Qaddis,
Ninsabu hawn quddiemek
Biex infaħħruk u nroddulek ħajr għad-don kbir tal-familja.
Nitolbuk għall-familji li huma konsagrati bis-Sagrament taż-Żwieġ,
biex kull jum jiskopru mill-ġdid il-grazzja li rċevew
u, bħala Knejjes ċkejnin tad-dar,
jagħtu xhieda tal-Preżenza tiegħek
u tal-imħabba li biha Kristu jħobb il-Knisja.
Nitolbuk għall-familji li għaddejjin mid-diffikultajiet u t-tbatijiet,
mill-mard, jew minn problemi li inti biss taf bihom: għinnhom u urihom
it-triq tal-qdusija li għaliha qed issejħilhom,
sabiex ikunu jistgħu jġarrbu l-ħniena tiegħek bla tarf,
u jsibu toroq ġodda biex jikbru fl-imħabba.
Nitolbuk għat-tfal u għaż-żgħażagħ,
sabiex ikunu jistgħu jiltaqgħu miegħek
u jwieġbu bil-ferħ għas-sejħa li inti ħsibt għalihom;
u għall-ġenituri u għan-nanniet tagħhom,
sabiex ikunu konxji
li huma sinjal tal-paternità u tal-maternità ta’ Alla:
inti afdajthom biex jieħdu ħsiebhom fir-ruħ u fil-ġisem,
biex il-familja tkun tista’ tagħti esperjenza ta’ għaqda lid-dinja kollha.
Mulej, għamel li kull familja
tista’ tgħix is-sejħa tagħha għall-qdusija fil-Knisja bħala vokazzjoni,
biex tkun protagonista tal-evanġelizzazzjoni,
bħala servizz għall-ħajja u għall-paċi,
f’għaqda sħiħa mas-saċerdoti u ma’ kull stat ta’ ħajja.
Ammen.
(Talba għall-Għaxar Laqgħa Dinjija tal-Familji, Ruma, 22-26 Ġunju 2022)
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