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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda
tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu
għall-anzjani li huma x-xbieha ħajja
tal-għeruq u l-memorja ta’ poplu, biex
l-esperjenza u l-għerf tagħhom jgħin
liż-żgħażagħ iħarsu lejn il-futur b’tama u
b’responsabbiltà.
Qari: Papa Franġisku - Katekeżi fuq ix-Xjuħija - Il-ħajja twila: simbolu u
opportunità – Marzu 2022
Bla dubju, ix-xjuħija timponi ritmi iżjed bil-mod: imma dawn mhumiex biss
żminijiet ta’ telqa. Fil-fatt, il-qies ta’ dawn ir-ritmi jiftaħ għal kulħadd spazji ta’
sens tal-ħajja, li l-ossessjoni tal-veloċità ma tafx bihom. Meta nitilfu l-kuntatt
tagħna mar-ritmi kajmani tax-xjuħija nkunu qed nagħlqu dawn l-ispazji għal
kulħadd. Huwa f’dan id-dawl li jiena ridt li tibda ssir il-festa tan-nanniet, fl-aħħar
Ħadd ta’ Lulju. Il-patt bejn iż-żewġ ġenerazzjonijiet li jinsabu fit-trufijiet tal-ħajja
– it-tfal u l-anzjani – jgħin ukoll lit-tnejn l-oħra – iż-żgħażagħ u l-adulti – biex
jintrabtu ma’ xulxin u jagħmlu l-ħajja ta’ kulħadd iktar għanja fl-umanità. Hemm
bżonn tad-djalogu bejn il-ġenerazzjonijiet: jekk ma hemmx djalogu bejn
żgħażagħ u xjuħ, bejn adulti, jekk ma hemmx djalogu, kull ġenerazzjoni tibqa’
iżolata u ma tistax tgħaddi l-messaġġ. Żagħżugħ li mhuwiex marbut mal-għeruq
tiegħu, li huma n-nanniet, ma jirċevix il-qawwa – bħalma s-siġra għandha
l-qawwa tagħha mill-għeruq – u jikber ħażin, jikber marid, jikber bla punti ta’
riferiment. Għalhekk hemm bżonn infittxu, bħala esiġenza umana, id-djalogu
bejn il-ġenerazzjonijiet. U dan id-djalogu hu importanti proprju bejn nanniet u
neputijiet, li huma ż-żewġ trufijiet.
Mulej, qed ngħixu f’soċjetà
li tħares lejn il-fqar, lejn id-dgħajfa u lejn ix-xjuħ
bħala skart li għandu jintrema.
Il-Papa Franġisku jgħid li s-soċjetà tallum tarmi lix-xjuħ
għax “għaliha ma jiswewx, u tixħithom f’dar tal-anzjani, l-isptar…”
twarrabhom għax taħseb li issa m’hemmx iktar bżonnhom.
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Iżda Mulej dan mhuwiex minnu. Anzi is-salmista jgħid:
“
Il-bniedem ġust bħall-palma jħaddar,
bħal ċedru tal-Libanu jikber.
Imħawlin f’dar il-Mulej,
iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta’ Alla tagħna.
Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu,
kollhom ħajja u ħdura,
biex ixandru li ġust hu l-Mulej, blata tiegħi,
u ebda qerq ma jinsab fih.” (Salm 92: 13-16)
X’ħasra Mulej, li llum ix-xjuħ qed jiġu mwarrba,
u qed jitqisu bħala skart
u allura daqs li kieku m’għandhomx valur.
Mulej, l-anzjani huma l-għeruq tas-soċjetà tallum,
u siġra mingħajr għeruq, titbiel u tmut.
Nitolbuk Mulej, sabiex is-soċjetà
trodd lura d-dinjità lill-anzjani
u sabiex tagħraf li x-xjuħija
hija don ta’ maturità u ta’ għerf.
Agħti l-għajnuna, nitolbuk Mulej
lill-ġenerazzjonijiet tallum sabiex jagħrfu
li l-anzjani biss jistgħu jgħaddu dan id-don,
għax huma esperjenzaw is-sabiħ u l-ikrah tal-ħajja.
Agħtihom il-kuraġġ sabiex jagħrfu li
din it-trasmissjoni tal-għerf tal-ħajja hi nieqsa f’ħajjithom
u allura qed jgħixu f’soċjetà li nsiet il-valuri,
li warrbet l-umanità u l-mogħdrija
u li qed tiġri wara l-pjaċir fieragħ, il-poter, u l-flus.
Għalhekk Mulej, nitolbu skont il-fehma tal-Papa,
għall-anzjani li huma x-xbieha ħajja
tal-għeruq u l-memorja ta’ poplu,
biex l-esperjenza u l-għerf tagħhom jgħin liż-żgħażagħ
iħarsu lejn il-futur b’tama u b’responsabbiltà.
KANT
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Qari: Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażżjoni ta-Tieni Jum Dinji tan-Nanniet
u l-Anzjani.
Ix-xjuħija mhijiex żmien bla siwi li fih nintefgħu ma’ ġenb. Mhux żmien li fih
inniżżlu l-qlugħ u nixħtu l-imqadef fid-dgħajsa meta nkunu għadna nbaħħru,
imma x-xjuħija hi staġun li fih nerġgħu nagħmlu l-frott: hemm missjoni ġdida
tistenniena u tistedinna nħarsu lejn il-futur. “Is-sensibbiltà speċjali tagħna
x-xjuħ, tal-età anzjana, għall-attenzjoni, il-ħsibijiet u s-sentimenti li jagħmluna
umani, għandha ssir mill-ġdid vokazzjoni ta’ ħafna. U tkun għażla ta’ mħabba
tal-anzjani lejn il-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Dan huwa s-sehem tagħna b’risq
ir-rivoluzzjoni tal-ħlewwa, rivoluzzjoni spiritwali u bla armi li nistedinkom,
għeżież nanniet u anzjani, issiru protagonisti tagħha.
Mulej ħafna drabi l-anzjani jiġu mwarrba
jagħtuhom il-ġenb, u jitqiesu bħala antiki.
U b’hekk tkun ħaġa ferm faċli li l-anzjani jaħsbu
li issa wasal iż-żmien li jwarrbu minn nofs,
li jagħmlu spazju għal ħaddieħor
u jħallu liż-żgħażagħ jaħdmu u jmexxu.
Iżda s-salmista jgħid li sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu.
U għalhekk għandna nuruhom
ir-rispett u l-għożża li jixirqilhom.
Mulej nitolbuk sabiex tagħti d-dehen u l-kuraġġ
lill-anzjani kollha biex iħarsu lejn il-futur bil-ħerqa
u biex jaqdu l-missjoni ġdida
li jgħaddu l-valuri u l-prinċipji lil ta’ warajhom.
Agħtihom l-għajnuna sabiex joffru l-imħabba tagħhom mimlija għożża
qabelxejn lejn il-familja, l-ulied, in-neputijiet,
kif ukoll lill-persuni foqra u li qed ibatu,
sew bl-għajnuna konkreta kif ukoll bit-talb.
Għinnhom biex permezz tad-djalogu
jibnu pont b’saħħtu li jwassal għas-salvazzjoni u l-hena,
u b’hekk isiru barka għal min ikun qed jgħix qrib tagħhom,
u permezz ta’ dan il-pont huma jkunu
t-trasmissjoni tal-għerf fl-umanità.
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Fuq kollox agħti d-dehen lill-anzjani u lin-nanniet
biex kif qal il-Papa Franġisku, huma jifhmu li
għandhom responsabbiltà kbira:
li jgħallmu lin-nisa u lill-irġiel ta’ żmienna
kif iħarsu lejn l-oħrajn bl-istess ħarsa sħiħa u ħelwa
li biha huma jħarsu lejn in-neputijiet.
B’hekk bil-qsim tal-esperjenzi tagħhom
tikber l-hena u l-mogħdrija fid-dinja,
u jkunu qed jgħinu liż-żgħażagħ
biex iħarsu lejn il-futur b’tama u b’responsabbiltà.
KANT
Nitolbu flimkien
Nitolbuk, Mulej, sabiex is-soċjetà tallum tieqaf tħares lejn ix-xjuħija “bħala
materjal tajjeb biss għar-rimi”, biex b’hekk tagħraf is-sens u l-valur tax-xjuħija.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, agħtina l-għajnuna sabiex inħarsu lejn l-anzjani b’rispett, u ngħinuhom
biex ikunu jistgħu jgħixu u jesprimu l-għerf ta’ ħajjithom, billi jaqsmu magħna
l-esperjenzi tagħhom. Għinna ħalli nkunu kapaċi nħarsu lejhom, u
nisimgħuhom.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Nitolbuk Mulej Ġesù, sabiex l-anzjani ma jħarsux lejn ix-xjuħija bħala żmien ta’
dgħjufija u ta’ rtirar mill-ħajja, iżda jħarsu lejha bħala don ta’ ħajja twila, biex
b’hekk huma jifhmu li hija barka li bniedem jixjieħ .
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej
Nitolbu biex l-anzjani jagħtu xhieda tal-kelma u l-imħabba tiegħek. Għinhom,
nitolbuk, biex isibu l-faraġ u l-konsolazzjoni fir-relazzjoni tagħhom miegħek,
biex b’hekk, f’mumenti diffiċli, meta forsi jħossuhom imwarrbin u abbandunati
mill-familjari tagħhom jew mis-soċjetà, isibu l-faraġ u l-għajnuna permezz
tal-imħabba tiegħek.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
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