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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba 

biex ningħaqdu flimkien u nitolbu għan-negozji 

żgħar u medji f’din il-kriżi ekonomika u soċjali 

li ninsabu fiha biex jinstab il-mod kif jibqgħu 

miftuħa u jaqdu lil-lokalitajiet tagħhom.  

 

Qari:  Salm 70 1-5  

Fik, Mulej, jien nistkenn; 

ma jkolli qatt għax ninfixel. 

Għall-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni; 

agħtini widen u fittex eħlisni. 
 

Kun sur ta' kenn għalija; 

int wegħedt li tiġi dejjem issalvani, 

għax blata u fortizza int għalija. 

Alla tiegħi, ħarisni minn id il-ħażin, 

minn id il-qarrieq u l-kiefer. 
 

Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi; 

Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żgħożiti. 
 

 

 

 

 

Mulej, int tħobbna b’imħabba tal-ġenn 

u żgur li ma tixtieq tara lil ħadd minna jbati. 

Inti taf, Mulej, kif dil-pandemija laqtet ħażin lil bosta nies 

u ħafna kienu dawk li kampaw għax għenhom l-istat. 
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Għalhekk il-Papa Franġisku qed iħeġġiġna sabiex nitolbu  

għan-negozji żgħar u medji f’din il-kriżi ekonomika u soċjali 

biex jinstab il-mod kif huma jibqgħu miftuħa  

u jaqdu lil-lokalitajiet tagħhom. 

Mulej, żgur li mhu faċli għal ħadd li jara dak li ħadem għalih jispiċċa, 

u l-għixien tiegħu, tal-familja tiegħu u tad-dipendenti tiegħu 

ikun fil-periklu għax in-negozju m’għadux wieħed sostenibbli. 

X’inkwiet u disperazzjoni meta tkun taf  

li ma tista’ tagħmel xejn biex tirranġa s-sitwazzjoni!  

Għalhekk, Mulej, nitolbuk għal dawk n-negozjanti li huma għaddejjin  

minn sitwazzjonijiet diffiċli u qed iħossuhom iddisprati 

u ma jafux x’ser jaqbdu jagħmlu. 

Berikom, Mulej, u wriehom li int tħobbhom ħafna u 

li l-imħabba tiegħek għalihom hi kbira tant 

li huma jistghu jistrieħu fik. 

Għalhekk nitolbok, Mulej, sabiex tieqaf man-negozjanti żgħar  

sabiex huma jagħrfu jmexxu n-negozju tagħhom bil-għaqal 

biex b’hekk huma u dawk li jiddependu fuqhom għax-xogħol  

ikollhom l-għixien ta’ kuljum. 

 

KANT  

 

Qari: Mill-enċiklika ta’ Papa Franġisku – Laudate Si  

128. Aħna sa mill-ħolqien tagħna msejħin għax-xogħol. M’għandniex infittxu li   

x-xogħol tal-bniedem neħdulu postu dejjem iżjed bil-progress teknoloġiku: meta 

jagħmel hekk, il-bniedem ikun jagħmel ħsara lilu nnifsu.   
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Ix-xogħol hu bżonn, hu parti mis-sens tal-ħajja fuq din l-art, triq li biha l-bniedem 

jikber, jiżviluppa u jilħaq il-milja tiegħu.  F’dan is-sens, l-għajnuna lill-foqra bil-flus 

għandha tkun dejjem rimedju proviżorju biex naffaċċjaw ċerti emerġenzi. L-għan 

veru għandu dejjem ikun li ngħinuhom ikollhom ħajja dinjituża permezz tax-

xogħol.  

 

Mulej, ix-xogħol jagħti dinjità lill-bniedem, 

u meta ħaddiem jitlef xogħlu, dan iħossu bla ħila; 

għalhekk kulħadd għandu jkollu l-opportunità li jsib ix-xogħol. 

Iżda bħalissa ħafna negozji qed jippruvaw jirkupraw 

mid-diżastru li ħolqot il-pandemija fost in-negozji żgħar u medji. 

Agħti d-dehen, Mulej, lill-mexxejja tal-pajjiżi 

sabiex dawn jgħinu biex in-negozji ż-żgħar iqumu fuq saqajhom. 

Fuq kollox, Mulej, agħti l-għajnuna u s-saħħa lin-negozjanti 

biex huma jmexxu n-negozju tagħhom 

b’kuraġġ u responsabbiltà.  

B’hekk, mhux biss ikunu jistgħu jġibu ’l quddiem in-negozju tagħhom, 

iżda biex joffru wkoll servizz lill-komunità tagħhom. 

Għinhom ħalli permezz tal-impenn fix-xogħol, 

sew tagħhom kif ukoll ta’ dawk li jaħdmu magħhom, 

jerġgħu jqumu fuq saqajhom u jkunu ta’ ġid għall-oħrajn. 

Agħtina d-dehen, Mulej, sabiex aħna nagħrfu  

kif noffru s-sapport tagħna billi nagħżlu 

li nixtru minn negozji żgħar sabiex huma  

jkunu jistgħu jżommu n-negozju tagħhom miftuħ. 
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KANT      

 

Nitolbu flimkien 

Nitolbuk, Mulej, skont il-fehma tal-Papa, biex in-negozji żgħar u medji f’din il-kriżi 

ekonomika u soċjali li qegħdin fiha, isibu l-mod kif jibqgħu miftuħa u jaqdu            

lil-lokalitajiet tagħhom. 

                Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk, Mulej, sabiex tiftħilhom bibien ġodda ħalli jkunu jistgħu jirkupraw it-telf 

li qed ikollhom minħabba l-pandemija. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, agħti d-dehen lill-imprendituri tan-negozji żgħar, sabiex huma jagħmlu 

għażliet li jgħinuhom ikabbru u jsostnu n-negozju tagħhom. 

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk, Mulej, għal dawk kollha li għandhom xi tip ta’ negozju, u li qed jibżgħu 

li n-negozju tagħhom ser ifalli. Agħtihom l-għajnuna, Mulej, biex b’hekk ikomplu 

jaqilgħu l-għixien tagħhom u tal-familji tagħhom. 

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej.  

 

 


