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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba
sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu ħalli
f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitti politiċi, ekonomiċi
jew soċjali nsibu l-ħeġġa u l-kuraġġ biex
noħolqu klima ta’ djalogu u ħbiberija.
Qari: Mill-enċiklika Fratelli Tutti ta’ Papa Franġisku, kapitlu sitta.
Nersqu qrib tal-oħrajn, nisimgħu lil xulxin, inħarsu lejn xulxin, insiru nafu lil
xulxin, nippruvaw nifhmu lil xulxin, infittxu punti ta’ kuntatt, dan kollu jinġabar
fil-verb “niddjalogaw”. Biex niltaqgħu u ngħinu lil xulxin għandna bżonn
niddjalogaw. M’hemmx għalfejn ngħid għal xiex iservi d-djalogu. Biżżejjed
naħsbu kif kienet tkun id-dinja mingħajr id-djalogu mimli sabar ta’ tant persuni
ġenerużi li żammew familji u komunitajiet sħaħ magħquda. Id-djalogu
perseveranti u qalbieni ma jagħmilx aħbarijiet daqskemm jagħmlu t-tilwim u
l-ġlied, imma jgħin b’mod diskret lid-dinja biex tgħix aħjar, ħafna iżjed milli
qatt nistgħu nintebħu.
Mulej Ġesù, inti għajn ta’ kull imħabba.
Inti wrejtna kif għandna naħsbu f’min qed ibati,
f’min hu mwarrab, f’min hu fqir u m’għandu xejn.
Għalhekk, Mulej, nitolbuk sabiex permezz tad-dawl tiegħek,
u permezz tal-Ispirtu s-Santu, inkunu kapaċi nagħrfu
kif għandna ngħixu u kif nimxu fuq il-kmandamenti tiegħek.
Mulej, il-Papa llum qed jistedinna biex nitolbu
ħalli f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitti politiċi, ekonomiċi jew soċjali
nsibu l-ħeġġa u l-kuraġġ biex noħolqu klima ta’ djalogu u ħbiberija.
Iżda, wisq nibża’ Mulej, li aktar faċli li ningħalqu fina nfusna,
li naħsbu fina biss u fil-bżonnijiet tagħna,
milli niippruvaw nisimgħu u nifhmu lil ħaddieħor.
Forsi nħossu li jkun aħjar għalina li ma nippruvawx nersqu viċin
u nsiru nafu l-bżonnijiet tal-oħrajn,
li jkun aħjar li nagħlqu widnejna għall-krib tal-oħrajn,
għax hekk la naraw u lanqas nisimgħu.
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Mulej, għinna ħalli nkunu kapaċi nimxu fuq il-passi tiegħek,
ħalli narawk preżenti u ħaj f’kull persuna li niltaqgħu magħha,
ħalli nkunu kapaċi ngħidu kelma ta’ faraġ u tama lil xulxin,
biex b’hekk inwieżnu u nwennsu lil xulxin.
Agħtina l-qawwa biex nimpenjaw ruħna
mingħajr ma noqogħdu nkejlu,
u agħtina l-grazzja li ngħixu bis-sħiħ il-Kelma tiegħek,
sabiex nogħġbuk fir-rieda u fl-għemmejjel tagħna
u nkunu dejjem xhieda tiegħek.
Mulej Ġesù, agħmilna solidali fil-qsim tar-riżorsi
u fl-għajnuna konkreta lil min hu fil-bżonn.
Agħmilna kapaċi li noffru lilna nfusna
b’ġenerożità u mingħajr riservi.
Iftaħ qalbna, Mulej,
biex nitgħallmu nħobbu lil xulxin
kif tħobbna int.
(Giuseppe La Torre)
KANT
Qari: Mill-enċiklika Fratelli Tutti ta’ Papa Franġisku, kapitlu sitta.
Id-djalogu soċjali awtentiku jitlob minna l-ħila li nirrispettaw kif jaħsibha
l-ieħor, u naċċettaw il-possibbiltà li għandu konvinzjonijiet jew interessi
leġittimi. Ibda mill-identità tiegħu, l-ieħor għandu xi ħaġa x’jagħti u nixtiequ li
jinżel iktar fil-fond u jesponi l-pożizzjoni tiegħu biex id-dibattitu pubbliku jkun
isħaħ. .....Fil-fatt, “fi spirtu veru ta’ djalogu, inkabbru fina l-ħila li nifhmu
t-tifsira ta’ dak li l-ieħor jgħid u jagħmel, imqar jekk dan ma nistgħux
nagħmluh b’konvinzjoni tagħna. Hekk isir possibbli li nkunu sinċieri, ma
naħbux dak li nemmnu fih, mingħajr qatt nieqfu niddjalogaw, infittxu punti ta’
kuntatt, u fuq kollox naħdmu u nħabirku flimkien”. [197] Id-diskussjoni
pubblika, jekk tassew tagħti spazju lil kulħadd u ma timmanipulax jew taħbi
l-informazzjoni, hija stimolu kontinwu li jgħinna nilħqu aħjar il-verità, jew
tal-inqas nesprimuha aħjar. ......Nemmnu li “d-differenzi huma kreattivi,
joħolqu tensjoni, u fit-tiswija ta’ tensjoni hemm il-progress tal-umanità”.
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Mulej, jekk inħarsu madwarna spiss insibu
sitwazzjonijiet ta’ kunflitti politiċi, ekonomiċi jew soċjali.
Ta’ spiss inisbu ruħna f’kunflitti fil-postijiet tax-xogħol,
u sfortunatament xi kultant anke fil-familji tagħna,
iżda donnu li ħadd m’għandu x-xewqa li jsolvi dawn il-problemi.
Donnu kulħadd kuntent li tgħaddi tiegħu
u ħadd ma jrid juri ftit ħeġġa u kuraġġ
biex tinħoloq klima ta’ djalogu u ħbiberija.
Mulej, nitolbuk sabiex, kif qal il-Papa Franġisku,
ikollna l-kuraġġ li nwarrbu fil-ġenb
l-inkwiet tagħna u l-bżonnijiet tagħna
biex nagħtu attenzjoni, u biex nirregalaw tbissima,
biex inlissnu kelma li tħeġġeġ lil min jismagħha,
biex nagħmlu possibbli spazju ta’ smigħ
qalb tant indifferenza u individwaliżmu.
Nitolbuk ukoll sabiex dawk kollha li huma responsabbli,
meta jinqalgħu sitwazzjonijiet ta’ kunflitti politiċi, ekonomiċi jew soċjali,
ikunu lesti li jisimgħu lill-oħrajn,
li jfittxu dak li jgħaqqadhom u mhux dak li jifridhom,
biex jippruvaw isibu ftehim,
ħalli b’hekk innaqqsu mit-tbatija ta’ ħafna nies,
li xi kultant ikunu anke f’periklu ta’ ħajjithom.
Għinhom, Mulej, ħalli jippruvaw jegħlbu
n-nuqqas ta’ ftehim u b’hekk jevitaw kunflitti
li joħolqu mhux biss nuqqas ta’ qbil,
iżda ħafna drabi jġibu vjolenza, ġlied u gwerer.
Għinna, Mulej, sabiex nuru sinjali ta’ ħlewwa ma’ xulxin,
biex b’hekk jinbidel l-istil ta’ ħajja, li qed ngħixu fih,
nirranġaw ir-relazzjonijiet soċjali ta’ bejnietna
u nsibu modi ta’ kif niddibattu u naqsmu l-ideat tagħna ma’ xulxin.
Għinna, Mulej, biex meta nkunu qed infittxu l-ftehim bejnietna
jinfetħu toroq ġodda u b’hekk jiġġarrfu l-ħitan u s-swar li nibnu bejnietna.
KANT
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Nitolbu flimkien
Mulej, nitolbuk sabiex tagħtina d-dehen li dejjem nippruvaw insolvu
d-diskussjonijiet ta’ bejnietna permezz tad-djalogu u l-koperazzjoni.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, nitolbuk sabiex tagħtina l-grazzja biex qatt ma nheddu jew nużaw
il-vjolenza mal-inqas provokazzjoni meta ma nkunux qed naqblu bejnietna.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, nitolbuk sabiex tgħinna ħalli meta għal xi raġuni tinħoloq xi firda ma’
xi ħadd, aħna nkunu dejjem lesti li nagħmlu l-ewwel pass biex nibdew
id-djalogu.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, nitolbuk sabiex tagħtina l-kuraġġ biex naqbżu għal dawk li ma jistgħux
isemmgħu leħinhom.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Nitolbuk Mulej sabiex aħna nkunu dejjem xhieda ta’ mħabbtek ma’ min
jeħtieġ, billi nuru ħniena u billi noħolqu klima ta’ djalogu u ħbiberija meta
jinqalgħu l-kunflitti.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
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