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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba
sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu għal dawk
li qed ibatu għax huma ddiskriminati
minħabba r-reliġjon jew huma ppersegwitati
biex id-dinjità u d-drittijiet tagħhom ikunu
rikonoxxuti għax ilkoll aħwa fil-familja
umana.
Qari: Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-22 ta’ Diċembru 2016.
Illum ukoll, biex tagħti xhieda tad-dawl u tal-verità, il-Knisja għaddejja minn
persekuzzjoni f’diversi nħawi, xi mindaqqiet sal-prova estrema tal-martirju.
Kemm ħutna fil-fidi jsofru inġustizzji, vjolenza u mibegħda minħabba f’Ġesù!
Jien ħaġa ngħidilkom, l-għadd tal-martri llum hu akbar minn dak tal-ewwel
sekli. Meta aħna naqraw l-istorja tal-ewwel sekli, hawn f’Ruma, naqraw dwar
tant moħqrija mal-Insara; jien ngħidilkom li mal-Insara, illum hemm l-istess
moħqrija f’daqs akbar u f’għadd akbar. Illum għandna naħsbu f’dawk li qed
isofru l-persekuzzjoni, u nkunu qribhom bl-imħabba, bit-talb tagħna u bi
dmugħna wkoll. Ilbieraħ l-Insara ppersegwitati fl-Iraq iċċelebraw il-Milied
tagħhom f’Katidral imfarrak: hu eżempju ta’ fedeltà lejn l-Evanġelju. Minkejja
l-provi u l-perikli, huma jixhdu bil-kuraġġ li huma ta’ Kristu u jgħixu l-Evanġelju
bl-impenn tagħhom favur min hu tal-aħħar, l-aktar imwarrab, billi jagħmlu
l-ġid ma’ kulħadd mingħajr distinzjoni: b’hekk huma jagħtu xhieda tal-karità
fil-verità.
Mulej, inti ħlaqtna lkoll indaqs, ilkoll ulied Missier wieħed,
u tħobbna lkoll, nagħmlu x’nagħmlu u aħna min aħna.
Iżda aħna, Mulej, ma nagħmlux bħalek,
aħna noħolqu l-firda minħabba kulur, razza, kultura u reliġjon,
u konsegwenza ta’ hekk ħloqna l-inġustizzja,
il-mibegħda, it-tbatija, id-diskriminazzjoni u anke l-persekuzzjoni.
F’ismek, Mulej, jinħolqu kruċjati, ħtif ta’ persuni, gwerer,
atti terroristiċi, atroċitajiet u kull xorta ta’ tbatija.
Possibbli li qatt m’aħna se nitgħallmu
nħobbu kif tħobb int, u ngħixu fil-paċi flimkien?
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Mulej, nixtieq nitlob għalhekk kif xtaq il-Papa Franġisku biex
dawk li qed ibatu għax huma ddiskriminati minħabba r-reliġjon,
jew li qed isofru l-persekuzzjoni,
ikollhom id-dinjità u d-drittijiet tagħhom rikonoxxuti
għax huma lkoll aħwa fil-familja umana.
Mulej, kompli imla bil-ħeġġa lil ħutna l-Insara
li jinsabu ppersegwitati minħabba l-fidi tagħhom
biex ikollhom il-kuraġġ li jgħidu, bħal ma qal San Pawl lill-Korintin,
“Aħna minn kullimkien ninsabu magħfusin,
iżda m’aħniex mgħattnin;
imħassbin, iżda ma għandniex qalbna maqtugħa;
ippersegwitati, iżda m’aħniex abbandunati;
mixħutin mal-art, iżda m’aħniex meqrudin.” (2 Kor 4:8-9)
Nitolbuk sabiex meta huma jispiċċaw priġunieri,
jew ikollhom jgħaddu minn tbatija u ħruxijiet
meta jkunu f’idejn l-oppressuri tagħhom,
inti timliehom bil-qawwa u l-forza
biex ikunu xhieda tal-imħabba u l-qawwa tiegħek.
Għinhom, Mulej, ħalli bħal San Pawl ikunu jistgħu jgħidu:
“għal kollox niflaħ bis-saħħa ta’ dak li jqawwini.” (Filippini 4:13)
KANT
Qari: Il-Papa Franġisku fil-festa ta’ San Stiefnu, fis-26 ta’ Diċembru 2013
Il-liturġija tfakkarna fis-sens awtentiku tal-Inkarnazzjoni billi tgħaqqad lil
Betlem mal-Kalvarju u tfakkarna li s-salvazzjoni divina timplika l-ġlieda kontra
d-dnub u tgħaddi mit-triq id-dejqa tas-Salib. Din hija t-triq li Ġesù wera ċar
lid-dixxipli tiegħu, kif naqraw fl-Evanġelju tal-lum: Ilkoll jobogħdukom
minħabba f'ismi, imma min jippersevera sal-aħħar ikun salvat. (Mattew 10:22).
Għalhekk illum nitolbu b'mod partikolari għall-Insara li jsofru diskriminazzjoni
minħabba x-xhieda li jagħtu ta' Kristu u tal-Evanġelju. Inkunu qrib ta' dawn
ħutna li, bħal San Stiefnu, jiġu akkużati inġustament u jisfaw vittmi ta'
vjolenza ta' għamliet differenti. Jien ċert li, sfortunatament, in-numru
tagħhom illum hu akbar minn dak tal-ewwel żminijiet tal-Knisja. Hemm tant
minnhom! Dan jiġri speċjalment fil-postijiet fejn għad mhemmx garanzija
tal-libertà reliġjuża jew fejn il-libertà reliġjuża mhix imqiegħda fis-seħħ għal
kollox. Però dan jiġri wkoll f'pajjiżi u ambjenti fejn, fid-dieher jitħarsu l-libertà
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u d-drittijiet umani, waqt li fil-fatt, dawk li jemmnu, speċjalment l-Insara,
jiltaqgħu ma' limitazzjonijiet u diskriminazzjoni.
Mulej, bil-kemm titwemmen li skont l-Open Doors
tlettax-il persuna Nsara jiġu maqtula kuljum madwar id-dinja.
Ġie rrappurtat ukoll li fi żmien din il-pandemija,
f’pajjiżi fejn hemm ħafna faqar u tbatija,
l-Insara qed jiġu ddiskriminati u ma jingħatawx provvisti tal-ikel,
anzi jgħidulhom: Issa jekk irid jipprovdilkom Alla tagħkom.
Mhux ta’ b’xejn li l-Papa Franġisku jgħid li,
sfortunatament, in-numru tal-Insara ppersegwitati llum,
hu akbar minn dak tal-ewwel żminijiet tal-Knisja.
Hu jgħid ukoll li ħafna jaħsbu li
“dawn l-affarijiet m'għadhomx jeżistu għax
illum aħna edukati aħjar”.
Sfortunatament dan mhuwiex minnu,
anzi kull sena jiżdiedu n-numri ta’ dawk il-persuni
li huma ppersegwitati minħabba r-reliġjon tagħhom.
Mulej, agħti l-għajnuna u l-kuraġġ lil dawk li jsofru
diskriminazzjoni, vjolenza u persekuzzjoni
minħabba r-reliġjon tagħhom
biex, minkejja l-provi u l-perikli,
huma jixhdu bil-kuraġġ li huma ta’ Kristu
u jgħixu l-Evanġelju bl-impenn tagħhom.
Fuq kollox, missier qaddis, għin lill-mexxejja tal-popli
biex jagħżlu t-triq tad-djalogu, tal-ġustizzja u l-paċi
fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ xulxin,
biex b’hekk jonqsu l-ingustizzji u l-vjolenza fid-dinja.
Nitolbuk, Mulej, biex dawk li jikkonvertu għar-reliġjon nisranija,
u li jiġu mwarrba mill-familji u l-ħbieb tagħhom,
isibu familja ġdida fl-Insara sħabhom,
biex b’hekk iħossu li għandhom familja li tħobbhom u
tissapportjahom f’dak kollu li jkollhom bżonn.
Mulej, nitolbu wkoll għal dawk li jippersegwitaw lil ħutna l-Insara.
Għinhom, Mulej, biex jiftħu qalbhom
u jagħrfu li huma qegħdin jippersegwitaw
id-dinjità u d-drittijiet ta’ ħuthom fil-familja umana.
KANT
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Nitolbu flimkien

Nitolbu għal dawk li qed ibatu għax huma ddiskriminati minħabba r-reliġjon
jew huma ppersegwitati biex id-dinjità u d-drittijiet tagħhom ikunu rikonoxxuti
għax huma lkoll aħwa fil-familja umana.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.

Nitolbuk Mulej sabiex tipproteġi lil dawk kollha li huma ppersegwitati
minħabba r-reliġjon tagħhom, speċjalment għal dawk li huma attivi ħafna
fit-tixrid tal-Evanġelju.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, agħti l-grazzja tal-Ispirtu Qaddis tiegħek lil dawk kollha li għaddejjin
minn xi diskriminazzjoni jew persekuzzjoni ħalli jħossuk qrib tagħhom
fit-tbatijiet u jiksbu l-qawwa biex jissaportu kollox biex b’hekk jagħtu xhieda
tal-imħabba kbira tiegħek.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Dawk kollha li joffru sapport lil dawk li qed jiġu oppressi minħabba r-reliġjon
tagħhom ikunu qed ipoġġu ħajjithom fil-periklu. Nitolbuk Mulej sabiex
tħarishom u timlihom bil-kuraġġ.
Nitolbu.... Ismagħna nitolbulk Mulej.
Nitolbuk Mulej għall-vittmi kollha tal-vjolenza u tal-persekuzzjonijiet, huma ta’
liema komunità reliġjuża huma. Jalla jkunu huma ħaddiema tal-paċi, billi
jiżirgħu żerriegħa ta’ rikonċiljazzjoni biex b’hekk ilkoll inkunu nistgħu ngħixu
flimkien bħal aħwa u b’hekk kulħadd ikun jista’ jgħix fil-paċi, fis-sliem u
fis-serħan il-moħħ.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
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