
Darba kien hemm xjenzat li 
l-hena tiegħu kien li jistudja 
l-friefet. Jekk ngħidu li kien 
iffissat naħseb mhux biżżejjed! 
Kien jaf x’iħobbu, fejn issibhom 
u saħansitra kien jaf il-varjetajiet 
li jeżistu f’pajjiżi differenti. Darba 
ltaqa’ ma’ speċi li kienet rari. Kien 
għadu dudu fil-fosdqa.

Ix-xjenzat kien jaf li fil-fosdqa 
d-dudu kellu jitħabat ħafna biex 
joħroġ bħala farfett sabiħ. Ġietu 
idea li biex inaqqas mit-taħbit, 
jgħin lid-dudu joħroġ mill-fosdqa. 
Hekk kif beda jara d-dudu jiċċaqlaq 
qabad xi għodda u b’delikatezza 
kbira beda jgħinu joħroġ.

Iżda b’sorpriża kbira għax-xjenzat 
id-dudu ħareġ mill-fosdqa 
bħala farfett għajjien, bla saħħa 
f’saqajh u anqas fetaħ ġwenħajh 
tajjeb. Għalkemm ix-xjenzat 
mingħalih li kien qed jgħin lill-

farfett, ma ndunax li l-farfett 
ried jitħabat biex joħroġ b’saħħtu 
mill-fosdqa.

Il-ħajja tagħna tixbah ftit jew 
wisq l-istorja ta’ dan il-farfett. 
Kulħadd jiġuh żminijiet diffiċli fejn 
irid jistinka aktar imam, jekk ma 
jaqtax qalbu, bħall-farfett, joħroġ 
ferm aktar b’saħħtu minn qabel.

Fis-silta tal-lum Ġesù jitkellem 
propju fuq dan. Ifakkarna 
li f’ħajjitna se jiġu żminijiet 
iebsa imma ma rridux nibżgħu 
minnhom għax dawn jgħinuna 
nikbru. Fl-istess ħin iwegħedna 
li f’dawn iż-żminijiet mhux 
se jħallina waħedna. Se jkun 
magħna biex iqawwina ħalli ma 
naqtgħux qalbna.

Imma kif se jkun magħna? Kultant 
anqas nindunaw kemm Ġesù ikun 
magħna matul il-ġurnata. Mhux 

Atti 15, 1-2.22-29
Salm 66 (67), 2-3.5.6 u 8

Apok 21, 10-14.22-23
Ġw 14, 23-29

����������Is-Sitt Ħadd tal-Għid | Il-Ħadd 22 ta’ Mejju 2022

“Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu,
u aħna niġu u ngħammru għandu.”

se jidhrilna kif għamel ma’ San 
Pawl imma jkun magħna f’ħafna 
nies li jlaqqagħna magħhom. 
Kultant ma’ dawk tal-familja 
tagħna filwaqt li drabi oħra 
ma’ nies li ma nafux kif inkunu 
ltqajna magħhom. Fuq kollox 
Ġesù jkun magħna b’mod speċjali 
fis-sagramenti tal-Ewkaristija 
u tal-Maħfra. Bihom, bil-mod 
il-mod, iqawwina minn ġewwa, u 
jagħmilna Nsara aktar sħaħ.

Tajjeb li din is-sena, li qed naħsbu 
fuq il-ħniena u fuq kif din 
naqsmuha mal-oħrajn, nagħtu 
importanza kbira lil dawn is-
sagramenti. Ejjew ma nibżgħux 
mis-sagrament tal-qrar għax bih 
Ġesù, permezz tas-saċerdot, ikun 
qed jgħinna nirbħu n-nuqqasijiet 
tagħna. Fl-Ewkaristija mbagħad 
jiġi fina hu stess. U kif naqraw 
fil-Bibbja, “Jekk Alla jkun magħna, 
min jista’ jkun kontra tagħna?”
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Jingħad li waħda mill-affarijiet li wasslet lil G.K. 
Chesterton isir Kattoliku kienet propju l-qrar. Is-
sagrament tal-qrar hu sagrament mill-aktar importanti 
fil-ħajja tan-Nisrani għax barra li jaħfrilna l-ħtijiet 
tagħna, hu wkoll l-ewwel pass biex insiru aħjar. Jekk 
il-qrara tkun tajba, il-ħajja tinbidel. Imma kif nistgħu 
nagħmlu qrara tajba?

L-ewwel nett irridu nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Dan 
mhux bħall-eżamijiet tal-iskola li trid tistudja ħafna 
għalih. Dan tajjeb tagħmlu sikwit. Forsi tiddedika ftit 
minuti kull filgħaxija li fihom titlob ftit u mbagħad 
taħseb fejn stajt żbaljajt matul il-jum. Forsi nqast lil xi 
ħadd viċin tiegħek, inkella nqast lil Alla jew saħansitra 
lilek innfisek. Wara li tara fejn inqast hemm bżonn li 
nifhmu l-effetti ħżiena li nħallu u jiddispjaċina. Dan 
id-dispjaċir jurina li erġajna qbadna t-triq it-tajba. 
Issa nistgħu mmorru għand is-saċerdot u b’sinċerità 
nistqarru li nqasna u li nixtiequ nkunu aħjar. Hawn 
se nħossu l-ħniena ta’ Alla fil-persuna tas-saċerdot li 
fl-aħħar jaħfrilna u jagħtina l-assoluzzjoni flimkien ma’ 
penitenza żgħira li tgħinna nkomplu mexjin fit-triq it-
tajba.
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Issa tista’
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Dan il-fuljett joħroġ
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