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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba biex
ningħaqdu flimkien u nitolbu biex il-liġi
tal-piena tal-mewt, li teħodha kontra d-dinjità
tal-bniedem, titneħħa minn kull pajjiż.
Qari: Mill-enċiklika ta’ Papa Franġisku Fratelli
Tutti (268-269)
Għalhekk l-Insara u l-bnedmin kollha ta’ rieda tajba huma msejħa llum biex
jitħabtu mhux biss għat-tneħħija tal-piena tal-mewt, legali jew illegali, u fix-xejriet
kollha tagħha, imma anki biex itejbu l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet, fir-rispett lejn
id-dinjità umana tal-persuni mċaħħda mil-libertà. U dan jiena norbtu
mas-sentenza ta’ għomor sħiħ il-ħabs. Il-kundanna ta’ għomor il-ħabs hija piena
tal-mewt moħbija.
Infakkru li lanqas qattiel ma jitlef id-dinjità personali tiegħu u Alla stess
jiggarantiha. Ir-rifjut qawwi tal-piena tal-mewt jixhed sa liema punt nistgħu
nagħrfu d-dinjità inaljenabbli ta’ kull bniedem u nammettu li għandu postu f’din
id-dinja. Għax jekk ma niċħadx dan fil-każ tal-agħar fost il-kriminali, allura ma
jien se niċħdu lil ħadd u għalhekk nagħti lil kulħadd il-possibbiltà li jaqsam miegħi
din il-pjaneta, minkejja dak li jista’ jifridna.
Mulej, inti tant tħobb lill-bniedem li ħlaqtu xbieha tiegħek.
Żejjintu bid-dinjità u ħloqt pjan divin
biex hu jkun jista’ jingħaqad miegħek fil-ġenna.
Iżda int tajtu wkoll il-libertà biex jagħżel xi jrid jagħmel b’ħajtu.
Sfortunatament il-bniedem ħafna drabi jagħżel triq oħra,
triq li ġġagħlu jaħrab mill-imħabba tiegħek u jitbiegħed minnek.
Għalhekk inti bgħatt lil Ibnek il-waħdieni
biex jurina t-“Triq, il-Verità u s-Sewwa”,
u biex jerġa’ jħabbibna miegħek u jwassalna għandek.
Iżda, Mulej, il-bniedem jaħsibha differenti,
u f’xi ċirkustanzi jagħżel li jitħallas “għajn m’għajn, sinna b’sinna”.
U bl-iskuża ta’ dan, biex jiġu kkastigati l-agħar fost il-kriminali,
inħolqot il-piena tal-mewt.
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Imma int, Mulej, tajtna eżempju, u wrejtna li trid li l-midneb
aktar jisgħobih, milli jieħu kastig bħall-mewt.
U dan int urejthulna bil-fatti meta wrejtna xi tfisser taħfer.
Għax inti trid li l-midneb jindem aktar milli jmut.
Ma tridx tikkastiga qattiel bi qtil, bħalma jagħmel il-bniedem.
Għalhekk int ma kkastigajtx lil Kajjin b'omiċidju,
allavolja kien qatel lil ħuh.
Flok li lill-kriminal jgħinu jerġa’ jaqbad it-triq it-tajba,
l-istat jagħżel li jtemmlu ħajtu, li jeqirdu darba għal dejjem.
X’differenza minnek Mulej! Inti tagħti ċans lill-midneb jindem,
u tibqa’ tistennieh idur lejk, sa ma jieħu l-aħħar nifs ta’ ħajtu.
Ibnek Ġesù, meta kien fuq din l-art,
tana eżempju ta’ dan, meta lill-ħaliel it-tajjeb qallu:
“Illum stess inti se tkun il-ġenna miegħi.”
Nitolbuk Mulej, sabiex, kif xtaqna nagħmlu l-Papa Franġisku,
nitolbu biex il-liġi tal-piena tal-mewt,
li teħodha kontra d-dinjità tal-bniedem,
titneħħa minn kull pajjiż.
KANT
Qari: Mill-enċiklika ta’ Papa Franġisku Fratelli Tutti (267-268)
Nixtieq nisħaq li impossibbli nimmaġinaw li llum l-Istati ma jistgħux jinqdew
b’mezz ieħor minflok il-piena kapitali biex jiddefendu l-ħajja ta’ persuni oħra
mill-aggressur inġust. Iktar gravi minn hekk huma l-hekk imsejħa eżekuzzjonijiet
mingħajr proċess ġudizzjarju jew proċess legali li huma ‘qtil premeditat imwettaq
minn xi Stati u mill-aġenti tagħhom li spiss jippreżentawhomlna bħala ġlieda
kontra d-delinkwenti, jew inkella bħala konsegwenzi mhux mixtieqa tal-użu
tal-forza b’mod raġjonevoli, meħtieġ u proporzjonat biex tiġi applikata l-liġi’.
L-argumenti kontra l-piena tal-mewt huma ħafna u magħrufa sew. Il-Knisja,
fiż-żmien opportun, elenkat xi wħud, bħalma huma l-possibbiltà li jista’ jkun
hemm żball ta’ ġudizzju jew inkella l-użu li jagħmlu minn din il-piena r-reġimi
totalitarji u dittatorjali, li jinqdew biha bħala strument ta’ soppressjoni
tad-dissidenza politika jew ta’ persekuzzjoni tal-minoranzi reliġjużi u kulturali,
kollha vittmi li għal-liġijiet rispettivi tagħhom huma ‘delinkwenti’.
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Mulej, nitolbuk sabiex tagħti dehen lill-mexxejja tal-istati kollha,
biex jagħrfu jagħżlu mezz biex il-ġustizzja penali tkun miftuħa għat-tama,
biex b’hekk il-bniedem li jkun qed jiskonta piena l-ħabs,
ikun jista’ jidħol lura u jsib postu fis-soċjetà.
Għinhom, Mulej, sabiex jaraw il-problema
fid-dawl ta’ ġustizzja penali, li tkun dejjem aktar taqbel
mad-dinjità tal-bniedem u mal-pjan t’Alla għall-bniedem u s-soċjetà.
Agħtina lkoll id-dehen sabiex nifhmu li l-Kmandament ‘la toqtolx’
għandu valur assolut li jolqot kemm lill-innoċenti
kif ukoll lil min ikun ħati ta’ omiċidju.
Mulej, Papa Franġisku qal li “Il-kriminal ukoll
għandu dritt sagrosant għall-ħajja, li hi rigal ta’ Alla.”
Għalhekk, Mulej, nitolbu sabiex il-kapijiet tal-istati tad-dinja kollha
jagħrfu li anke l-ħajja tal-ikbar kriminal hija rigal tiegħek,
u għalhekk huma m’għandhomx id-dritt li jeqirdu din il-ħajja.
Għinhom, Mulej; sabiex jinħoloq kunsens internazzjonali
biex titneħħa l-piena tal-mewt minn kull pajjiż.
Mulej, Ġesù hu eżempju ċar ta’ kif il-piena tal-mewt
tista’ tingħata b’mod inġust, għax Ġesù,
għalkemm kien bla ħtija, spiċċa kkundannat
u ngħata kundanna tassew ħarxa - il-mewt fuq is-salib.
Mulej, nitolbu għal dawk l-ikkundannati bla ħtija,
u għall-familjari tagħhom. Kun int, Mulej,
is-serħan, it-tama u l-fejqan tagħhom.
Għinna, sabiex ilkoll nifhmu li t-tneħħija tal-piena tal-mewt
tagħmilna soċjetà ċivilizzata u turi li nemmnu tassew
meta ngħidu li aħna ngħożżu l-ħajja.
Kun int, Mulej, mal-ħabsin kollha,
sabiex huma jagħrfu li r-redenzjoni dejjem possibbli
u li dejjem hemm ċans li jibdlu ħajjithom.
KANT
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Nitolbu flimkien

Il-membri kollha tal-organizzazzjoni Journey of Hope jaħdmu bis-sħiħ biex
tinqata’ l-piena tal-Mewt allavolja hemm minnhom min kien vittma ta’ atti vjolenti
u kriminali, jew kien akkużat inġustament b’reati gravi. Agħmel, Mulej li, permezz
tal-ħidma u tax-xhieda tagħhom, jirnexxilhom idawru l-fehma ta’ min hu favur
il-piena tal-mewt.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Nitolbuk, Mulej, għal dawk li qed jistennew il-piena tal-mewt, sabiex ħajjithom u
d-dinjità tagħhom bħala wlied ta’ Alla, li hu mħabba, ikunu rispettati u protetti
f’kull stadju u f’kull ċirkostanza.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, nitolbu għal dawk li jaqdu l-ministeru tagħhom ma’ dawk li jkunu qed
jistennew il-piena tal-mewt, kif ukoll ma’ dawk li jkunu qed jiskuntaw is-sentenza
t’għomorhom fil-ħabs.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, nitolbu għal dawk li jżuru u jaħdmu fost il-ħabsin, kif ukoll għal dawk li
jkunu ta’ għajnuna ma’ dawk li joħorġu mill-ħabs, u jgħinuhom biex jerġgħu jsibu
posthom lura fis-soċjetà.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, kebbes fi qlub il-ħabsin kollha l-indiema, ħalli huma jindmu mill-ħażin li
jkunu wettqu, u jagħrfu jpattu bit-tajjeb għal dak li għamlu.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, Santu Wistin qal li kull qaddis għandu l-passat u kull midneb għandu futur.
Agħmel, Mulej, li kull ħabsi jkollu ċans biex jiddispjaċih u jikkonverti.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
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