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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda 
tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu 
għall-organizzazzjonijiet tal-volontarjat 
impenjati fl-iżvilupp tal-bniedem biex isibu 
nies dedikati għall-ġid komuni u jfittxu bla 
waqfien toroq ġodda ta’ kooperazzjoni fuq 
livell internazzjonali. 
 

Qari: Diskors tal-Papa fil-ġurnata internazzjonali tal-volontarjat. (Settembru 2016) 

 

Ħuti, intom hawn qed tirrappreżentaw id-dinja kbira u mifruxa tal-volontarjat. Fost 
l-aktar realtajiet prezzjużi tal-Knisja hemm propju intom li ta’ kuljum, spiss           
fis-skiet u fis-satra, tagħġnu u tagħmlu l-ħniena viżibbli. Intom taħdmu b’sengħa 
l-ħniena: b’idejkom, b’għajnejkom, bis-smigħ tagħkom, bil-qrubija tagħkom,     
biż-żegħil tagħkom… Nies tas-sengħa! Intom tesprimu waħda mill-isbaħ xewqat 
li hemm f’qalb il-bniedem, dik li lil persuna li qed tbati tgħinuha tħossha maħbuba. 
Fid-diversi kundizzjonijiet tal-bżonn u tal-ħtieġa ta’ tant nies, il-preżenza tagħkom 
hi d-driegħ miftuħ ta’ Kristu li jilħaq lil kulħadd. Intom l-id miftuħa ta’ Kristu: qatt 
ħsibtuha din? Il-kredibbiltà tal-Knisja tgħaddi b’mod konvinċenti, anki mis-servizz 
tagħkom lit-tfal mitluqa, lill-morda, lill-foqra bla ikel u xogħol, lill-anzjani, lil min 
m’għandux saqaf fuq rasu, lill-ħabsin, lir-rifuġjati u ’l-immigranti, lil dawk milquta 
mid-diżastri naturali… Insomma, kull fejn issir talba għall-għajnuna, hemm tilħaq 
il-ħidma ħabrieka u x-xhieda diżinteressata tagħkom. Intom tagħmlu tidher dik  
il-liġi ta’ Kristu, li terfgħu t-tagħbija ta’ xulxin (ara Gal 6:2; Ġw 13:34). 

 

Mulej Ġesù, sfortunatament qed ngħixu  
fi żmien fejn kulħadd jaħseb għal rasu, 
fejn l-egoiżmu u l-poter saru s-sinsla tas-soċjetà tagħna. 
Fid-dinja tal-lum, il-maġġoranza nsew x’jiġifieri tħobb tassew, 
u moħħhom biss kif jistgħu jagħmlu aktar flus 

mingħajr ma jagħtu kas tat-tbatija  
li qed isofri ħaddieħor minħabba r-regħba tagħhom. 
Iżda int, Mulej, m’intix hekk u meta kont fostna,  
inti wrejtna kif għandna nħobbu tassew. 
Inti għidtilna: Dak kollu li tagħmlu mal-iżgħar fost dawn ħuti,  
tkunu qegħdin tagħmluh miegħi. 
Għalhekk, Mulej, nitolbuk għal dawk kollha 

li ma jħallux il-kurrent iġorrhom anzi, bil-kuntrarju, 
huma jaħsbu fl-oħrajn u jgħinuhom. 
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Nirringrazzjawk ta’ dawk il-voluntieri kollha  
li, kif qal Papa Franġisku, huma d-driegħ miftuħ ta’ Kristu, 
għax huma jiddedikaw ruħhom u ħajjithom 

biex jaħdmu bla ma jistennew xejn, 
għall-iżvilupp tal-bniedem u għall-ġid komuni. 
Agħtihom id-dehen, Mulej, sabiex ifittxu  
bla waqfien toroq ġodda u biex jaħdmu biex isibu  
mezzi ta’ kooperazzjoni fuq livell internazzjonali. 
Fuq kollox, Mulej, għin lilna lkoll sabiex  
nifhmu li ma nistgħux inħobbuk tassew  
jekk ma nagħtux kas tat-tbatija tal-oħrajn li qed jgħixu fostna. 
Nitolbuk, Mulej, sabiex tagħtina l-grazzja li nilqgħuk f’qalbna bis-serjetà, 
biex b’hekk inħobbuk bil-qawwa kollha tagħna,  
u nħalluk turina kif nistgħu nuru l-imħabba tagħna lejn l-oħrajn. 
Agħtina d-dehen, Mulej, sabiex inħalluk tibdilna  
u biex infittxu dejjem li jkollna lilek fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna 

biex b’hekk ma nibżgħux inwarrbu dak kollu li jfixkilna  
biex inkunu nistgħu narawk f’ħuna li qiegħed fil-bżonn. 
 

KANT 

 

Qari: Diskors tal-Papa fil-Jum Internazzjonali tal-volontarjat. (Settembru 2016) 

 

Għeżież ħuti, intom tmissu b’idejkom il-laħam ta’ ġisem Kristu: tinsewhx dan. 
Intom tmissu l-ġisem ta’ Kristu b’idejkom. Kunu dejjem disponibbli fis-solidarjetà, 
qawwija fil-qrubija, lesti biex ixxerrdu l-ferħ u konvinċenti fil-faraġ. Id-dinja 
għandha bżonn ta’ sinjali konkreti ta’ solidarjetà, fuq kollox, quddiem                       
it-tentazzjoni tal-indifferenza, u trid persuni li bil-ħajja tagħhom jafu jeħduha 
kontra l-individwaliżmu, ta’ min jaħseb biss għalih innifsu u ftit li xejn jinteressah 
minn ħutu fil-bżonn. Kunu dejjem kuntenti u mimlija ferħ għas-servizz li tagħtu, 
imma qatt tagħmlu minnu mottiv ta’ preżunzjoni li ġġagħalkom tħossukom aħjar 
minn ħaddieħor. Imma l-ħidma tagħkom ta’ ħniena għandha tkun estensjoni umli 
u elokwenti ta’ Ġesù Kristu li jkompli jmil u jieħu ħsieb ta’ min qed ibati. Fil-fatt,  
l-imħabba “tibnina” (1 Kor 8:1) u jum wara l-ieħor twassal li l-komunitajiet tagħna 
jsiru sinjal tal-komunjoni bejn l-aħwa. 
L-elemożina hi ġest ta’ mħabba li nagħmlu ma’ dawk li magħhom niltaqgħu; hi 
ġest ta’ attenzjoni sinċiera lejn min joqrob lejna u jitlobna ngħinuh, magħmul       
fil-moħbi fejn Alla waħdu jara u jifhem il-valur ta’ dak l-għemil. 
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Mulej, hemm ħafna nies madwar id-dinja 

li wrew li, permezz ta’ għemilhom, huwa possibbli  
li wieħed iwarrab l-interessi tiegħu biex jgħin lill-oħrajn. 
Huma juru li jħobbu lill-oħrajn mingħajr kundizzjoni, 
u b’hekk jaraw li ħadd ma jħossu waħdu. 
Fuq kollox, Mulej, nirringrazzjawk għall-ħidma kbira  
li huma jwettqu madwar id-dinja kollha,  
għaliex huma dejjem lesti,  
mingħajr ma jfittxu x’se jiggwadanjaw huma,  
biex jgħinu lill-oħrajn u jaħdmu fost l-iktar batuti u fil-bżonn. 
Mulej, il-Papa Franġisku qalilna li jekk jien ngħid: 
“Inħobb lil Alla imma ma rridx naf bl-oħrajn,  
hemm xi ħaġa nieqsa fl-imħabba tagħna lejn Alla”.  
Forsi, Mulej, ħafna minna ma jaħdmux  
bħala voluntiera ma’ xi organizzazzjoni 
iżda, Mulej, nitolbuk biex ikollna lilek f’qalbna  
biex b’hekk tispirana dejjem, 
ħalli ma nfittxux dak li nistgħu nakkwistaw aħna, 
imma dak li jiswa ta’ ġid għall-oħrajn. 
Mulej Ġesù, inti ħallejtilna tagħlima importanti ħafna  
u għidtilna biex nagħmlu mod li jdejna tal-lemin 

ma tkunx taf x’inhi tagħmel tax-xellug. 
Inti tlabtna wkoll biex il-karità li nagħmlu 
tkun sinċiera u mnebbħa mill-imħabba, 
u mhux biex il-bnedmin ifaħħruna jew jammirawna  
minħabba fil-ġenerożità tagħna.  
Għalhekk, Mulej, għinna sabiex  
inkunu kapaċi naħsbu f’dawk ta’ madwarna,  
biex ħadd ma jħossu waħdu u abbandunat, 
minkejja li jkun imdawwar bin-nies.  
 

 

KANT 

 

 

Nitolbu flimkien 

Nitolbuk Mulej skont l-intenzjoni tal-Papa biex l-organizzazzjonijiet tal-volontarjat 
impenjati fl-iżvilupp tal-bniedem, isibu nies dedikati għall-ġid komuni u jfittxu bla 
waqfien toroq ġodda ta’ kooperazzjoni fuq livell internazzjonali. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 
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Nitolbuk Mulej sabiex tagħti l-kuraġġ u s-saħħa lil dawk li jixtiequ jingħaqdu ma’ 
għaqdiet volontarji. Agħmel li d-dedikazzjoni u l-enerġija tagħhom jgħinu lil dawn 
l-organizzazzjonijiet ifittxu l-ġid komuni u jkomplu mexjin fit-triq tal-iżvilupp 
uman. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

Mulej, nitolbuk tagħtina l-għajnuna biex nagħrfu kif ngħixu l-imħabba lejk u            
l-imħabba lejn l-oħrajn fiċ-ċirkustanzi partikulari li qed ngħixu bħalissa. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

It-twiddiba tal-Appostlu Ġwanni tibqa’ tgħodd dejjem: “Uliedi, ma nħobbux          
bil-kliem u t-tpaċpiċ, imma bl-għemil u bis-sewwa.’’   
Mulej, agħti l-grazzja tal-Ispirtu qaddis tiegħek lil dawk kollha li juru li l-verità     
tal-ħniena tidher fil-ġesti tagħhom fil-ħajja ta’ kuljum u li permezz tagħhom juru 
biċ-ċar l-aġir ta’ Alla fostna. 
                                     Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 
 

Nitolbuk biex ma nibqgħux indifferenti quddiem l-għajta tal-bniedem imweġġa’ 
jew fil-bżonn, sabiex b’hekk nibnu dinja madwarna li toffri solidarjetà, fejn 
kulħadd ikun iħossu milqugħ u jkun jista’ jwettaq il-ħolm tiegħu. 
                                     Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej 
 

Nitolbuk Mulej, kif qal il-Papa Franġisku, għal ħafna nies li quddiem daqshekk 
miżerja, jdawru wiċċhom in-naħa l-oħra u fil-qalb tagħhom jisimgħu leħen 
jgħidilhom: “Dan lili ma jmissnix, ma jimpurtanix.”  Urihom id-dawl Mulej, ħalli 
jindmu u jibdlu l-mod kif iħarsu lejn ħuthom fil-bżonn. 
    Nitolbu.... Ismagħna nitolbulk Mulej. 
 


