
Kull ġimgħa l-Liturġija tal-Kelma 
tlaqqagħna ma’ Ġesù permezz 
ta’ silta mill-Evanġelju. Naqraw 
kliemu stess u kif kien jiġbor 
madwaru folol kbar ta’ nies li 
kienu bil-għatx għal Alla. Xi drabi 
naraw il-qawwa kbira tiegħu 
fil-mirakli u drabi oħra nsibuh 
jiffaċċja mumenti diffiċli, iżda kull 
silta turina li l-Iben ta’ Alla sar 
bniedem biex juri l-ħniena kbira 
ta’ Alla. Il-preżenza tiegħu kienet 
iġġib paċi kbira fil-qlub ta’ ħafna 
għalkemm kien hemm ukoll nies li 
ppruvaw ifixkluh.

Dawk li ppruvaw ifixkluh ħasbu li 
setgħu jeħilsu minnu darba għal 
dejjem imma l-pjan tagħhom 
spiċċa fix-xejn meta Ġesù rebaħ 
il-mewt u reġa’ beda’ jiltaqa’ mad-
dixxipli tiegħu. Meta tela’ s-sema, 
dawk l-istess dixxipli bdew ixandru 
dak l-istess kliem li kienu semgħu 
mingħand Ġesù. Imma meta 

bdew jindunaw li n-nies li jiftakru 
lil Ġesù kienu qed jispiċċaw, 
kien hemm bosta li bdew jiġbru 
l-ġrajjiet tiegħu sakemm fl-aħħar 
waslu għandna l-erba’ Vanġeli li 
nsibu fit-Testment il-Ġdid. Dawn 
ma fihomx il-ġrajjiet kollha ta’ 
Ġesù, imma fihom dawk is-siltiet 
li jgħinuna nsiru l-Knisja ta’ Ġesù 
Kristu. San Ġwann, wieħed mill-
Evanġelisti, jikteb: “Iżda hemm 
ukoll bosta ħwejjeġ oħra li għamel 
Ġesù. Li kieku wieħed kellu jikteb 
kollox ħaġa b’ħaġa, naħseb li 
anqas id-dinja stess ma kienet 
tesagħhom il-kotba li kienu 
jinkitbu.”

L-Evanġelisti, bl-għajnuna tal-
Ispirtu s-Santu, għażlu dawk 
il-ġrajjiet li jgħinuna nikbru f’poplu 
għal qalb Alla. Hekk, bħala 
komunità Nisranija, insiru dejjem 
nixbhu aktar lil Ġesù – kull wieħed 
u waħda minnha nsiru ‘Ġesù’ ieħor 

għal dawk li niltaqgħu magħhom. 
Hekk ifisser it-titlu ‘Kristjan’ li 
kultant nużaw flok Nisrani. Il-
kelma ‘Kristjan’ tfisser dawk 
li huma ta’ Kristu; dawk li qed 
jippruvaw ikunu bħalu. Imma kif 
qed nippruvaw nixbhu lil Ġesù?

Din is-sena qed niċċelebraw sena 
ftit differenti fil-Knisja, sena 
ddedikata lill-ħniena ta’ Alla u 
l-Papa qed iħeġġiġna biex aħna 
nkunu dawk li nwasslu l-ħniena ta’ 
Alla lil dawk ta’ madwarna. Dan 
nistgħu nagħmluh b’ħafna modi 
differenti ma’ dawk li niltaqgħu 
magħhom kultant. Ejjew nibdew 
mid-dar tagħna stess billi nagħtu 
daqqa t’id fix-xogħol tad-dar u 
noqogħdu attenti li ma nħammġux. 
Meta mbagħad inkunu ma’ sħabna 
tajjeb li nagħmlu l-almu tagħna 
biex inkunu l-aħjar ħbieb li nistgħu 
nkunu. Hekk inkunu tassew bħal 
Ġesù għal dawk ta’ madwarna.
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“L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu kkonsagrani. Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin,
inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin… u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej.”



����Agħti l-kulur

“L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu kkonsagrani.

Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin,

inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin,

u d-dawl mill-ġdid lill-għomja,

irrodd il-ħelsien lill-maħqurin

u nxandar
is-sena
tal-grazzja
tal-Mulej.”
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Fl-Evanġelju ta’ San Mattew (25, 
34-40) naqraw kif Alla fl-aħħar 
jum se jiġġudikana fuq kemm 
konna lesti li ngħinu lil dawk ta’ 
madwarna. Ispirata minn dan il-
kliem ta’ Ġesù, il-Knisja twasslilna 
l-Opri tal-Ħniena, lista qasira 
imma li tfakkarna x’inhu fil-qalba 

tal-ħajja ta’ min irid 
jimxi wara Ġesù 

– il-Ħniena. Din 
is-sena, li l-Papa 
Franġisku għoġbu 
jiddedikaha lill-
ħniena, tajjeb 

li nfakkru lil xulxin liema huma 
dawn l-opri tal-ħniena.

Tajjeb li ngħidu li hemm żewġ tipi 
ta’ affarijiet li nistgħu nagħmlu 
biex ngħinu lill-oħrajn. L-ewwel 
hemm dawk li huma marbutin 
mas-saħħa u mal-ġisem. 

(A) LI JMISSU L-ĠISEM
1. itma’ lil min hu bil-ġuħ
2. isqi lil min hu bil-għatx.
3. libbes lil min hu għarwien.
4. ilqa’ lil min hu bla dar.
5. żur il-morda.
6. żur il-ħabsin.
7. idfen il-mejtin.

Barra dawn hemm ukoll affarijiet 
oħra li nistgħu nagħmlu li 
mhumiex marbutin daqshekk ma’ 
ġisimna iżda aktar ma’ ruħna u 
ma’ kif inħossuna.

����Din il-Ġimgħa…

Ara kif tista’ tipprattika ftit minn 
dawn l-Opri tal-Ħniena. Tajjeb 
li tara li tagħmel xi ħaġa tajba 
kuljum, u mhux dejjem l-istess 
waħda jew tnejn. Importanti 
ħafna li tagħmel kemm affarijiet 
mill-ewwel lista kif ukoll mit-
tieni. Għalkemm hemm xi wħud 
li ma tistax tagħmilhom iżda 
hemm ħafna oħrajn li żgur li 
tista’. Il-ħidma t-tajba!

������L-Opri tal-Ħniena

(B) LI JMISSU R-RUĦ
1. agħti parir tajjeb lill-ħosbenin.
2. għallem lil min ma jafx.
3. widdeb lill-midinbin.
4. farraġ lill-imnikktin.
5. aħfer il-ħtijiet.
6. ħu sabar b’min idejqek.
7. itlob ’l Alla għall-ħajjin 
 u għall-mejtin.
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