
 

 

 
Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Marzu 2023 

Merħba! Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu     

għal dawk li sofrew ħsara minn membri tal-knisja; jalla jsibu fi ħdan il-Knisja nnifisha tweġiba 

konkreta għall-uġigħ u t-tbatija tagħhom. 

X’nista’ nagħmel: 
Meta nitkellem dwar ħaddieħor, ngħid dak li hu tajjeb u nevita li nsemmi l-ħażin. Quddiem Ġesù 

Sagramentat nieħu l-ħin biex nitlob għall-vittmi ta’ xi abbuż mill-membri tal-Knisja. Nitlob ukoll 

għal min għamel il-ħsara. Nitlob biex il-Papa jkompli jmexxi b’determinazzjoni sħiħa u bl-għaqal 

kollu fit-triq tal-kompassjoni vera biex kulħadd jagħraf in-nuqqasijiet tiegħu, jitlob maħfra 

tagħhom u jfittex ir-rikonċiljazzjoni. 

Kliem ta’ dawl: 

Dak kollu li hu mkisser, xi darba kien sabiħ. U l-iżbalji tagħna jagħmluna nies aħjar.     Jamie Hoang 

Fatt ċkejken: 
Għal sentejn sħaħ, Terrell kien Nisrani bla komunità ekkleżjali. 

Fil-knisja fejn kien trabba, Terrell kien jiddejjaq jara lill-mexxejja tagħha jippriedkaw mod u jgħixu 

mod ieħor. U kien jinkwieta jisma’ kemm il-membri akkaniti tagħha kienu jfesfsu kontra xulxin.     

Il-bużżieqa nfaqgħet meta, darba minnhom min kien jippriedka uża bħala eżempju lil xi ħadd 

magħruf f’dawk l-inħawi. Tal-familja tiegħu nstamtu u lil xi ħadd ħariġlu d-dmugħ bil-mistħija. 

Għalhekk, Terrell qatagħha li l-Knisja ma tgħoddx għalih. Ta’ kuljum, baqa’ jitlob waħdu, anki jaqra 

l-Bibbja. Iżda fi ftit ġimgħat beda jsibha iebsa jgħix il-fidi waħdu. Iżda xorta kien jgħid waħdu: “Jekk       

il-Knisja li trabbejt fiha mhix tajba, fejn se nsib dak jgħodd għalija?” U dak il-ħin, Terence li kellu 27 

sena, kien iħoss weġgħa kbira li tinfidlu qalbu. Wara kważi sentejn għamel kuraġġ u sab komunità 

għal qalbu għax tilqa’ nies bħalu li tnaffru mill-Knisja għax xi rappreżentant tagħha naqashom     

bil-kbir. 

Ninġabar: 

Insib post kwiet. Inħares lejn din l-istampa tal-Papa għal 

ftit sekondi. Nimmaġina li qiegħed ħdejn il-Papa. Inħoss 

id-dwejjaq tiegħu minħabba l-ħażen li jsir fid-dinja, 

partikolarment mill-membri tal-Knisja. Iżda, ma ninsiex 

li dawn il-membri huma bnedmin bħal kulħadd u 

għalhekk midinbin. Irrid inżomm f’moħħi li Alla biss hu 

perfett u bla dnub. 

Naħseb ftit: 

U jien nagħmel dak li nemmen fih? Kif nitkellem fuq ħaddieħor? Ġieli nsibni pront biex niġġudika? 

Qatt ippruvajt ngħid affarijiet pożittivi dwar ħaddieħor? Kif ħassejtni wara? 

Nitlob: 
Għażiż Mulej Alla, żomm fi ħdanek lil dawk imweġġgħin mill-membri tal-Knisja. Nitolbuk 

tipprovdilhom membri lesti li jimxu magħhom fit-triq twila tal-fejqan. Ibgħat l-Ispirtu s-Santu 

fuqna lkoll biex, fil-ħajja ta’ kuljum, inħossu l-imħabba tiegħek u nagħrfu ngħadduha dejjem lil 

kulħadd. 


