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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex 

ningħaqdu flimkien u nitolbu għan-nisa ta’ ħajja 

kkonsagrata b’radd ta’ ħajr għall-missjoni u               

l-kuraġġ tagħhom, sabiex ikomplu jsibu tweġibiet 

ġodda għall-isfidi ta’ żmienna. 
 

 

Qari: Il-Papa Franġisku lill-parteċipanti tal-kapitlu ġenerali tas-Sisters Disciples 

of the Divine Master f’Mejju 2017. 
  

Intom, bħala nisa kkonsagrati, tgħixu l-profezija tal-ferħ, il-ferħ tal-Evanġelju. ... 

Id-dinja llum għandha bżonn dan: dak il-ferħ li joħroġ mil-laqgħa ma’ Kristu, 

f'ħajja ta' talb personali u komunitarju, fis-smigħ ta’ kuljum tal-Kelma, fil-laqgħa 

mal-aħwa, ...... f'ħajja kuntenta tal-aħwa fil-komunità. Intom .... profeti tal-ferħ li 

jitnissel meta wieħed iħossu maħbub u jkun jaf li kiseb il-maħfra. Il-ferħ huwa  

r-realtà sabiħa fil-ħajja ta’ ħafna persuni kkonsagrati. ..... Hu ferħ awtentiku, ... 

u dan huwa l-aktar xhud kredibbli ta' ħajja bil-kotra (Ġwanni 10: 10), għax f'dan jidher 

"jiddi l-ferħ u s-sbuħija ta’ min jgħix l-Evanġelju u jimxi wara Kristu”. (Ittra appostolika 

lil dawk li huma kkonsagrati – Novembru 2014) 

Fl-istess ħin, dan il-ferħ li jimla lil qalbkom u jidher fuq wiċċkom, iwassalkom 

biex tmorru fil-periferiji, tipparteċipaw fil-ferħ tal-Knisja, jiġifieri                                    

l-evanġelizzazzjoni. Iżda biex tagħmlu dan irid ikun hemm ferħ veru, mhux ferħ 

falz. 
 

Mulej, qed ngħixu fi żmien fejn il-materjaliżmu u l-egoiżmu  

jimlew il-ħajja ta’ kuljum ta’ bosta persuni. 

Għaddejjin ukoll Mulej, minn żmien fejn 

hawn nuqqas kbir ta’ vokazzjonijiet għall-ħajja kkonsagrata. 

Mulej, agħti liż-żgħażagħ il-kuraġġ li jilqgħu s-sejħa tiegħek 

sabiex b’għemejjel u b’ġesti, jidħlu fil-ħajja ta’ kuljum tal-oħrajn,  

iqassru d-distanzi u jħaddnu l-ħajja umana,  

u jmissu l-ġisem ta’ Kristu li jbati fil-poplu tiegħu.(Evanglii Gaudium) 

Missier, inti tiltaqa’ magħna fil-ħajja ta’ kuljum 

u timlielna ħajjitna bil-ferħ u s-sliem. 
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Bierek, Mulej, nitolbuk, lin-nisa ta’ ħajja kkonsagrata, 

u xerred fuqhom il-barka u s-sliem tiegħek. 

Agħtihom, Mulej, is-saħħa u l-fedeltà sabiex  

huma jfittxu l-ferħ veru f’relazzjoni intima miegħek. 

Agħmel li huma jħossu l-preżenza ħajja tiegħek, 

kif ukoll biex iħossu t-tgħanniqa ta’ mħabbtek, 

biex b’hekk ikollhom il-kuraġġ, il-forza u l-ġenerożità 

sabiex jaqdu l-missjoni tagħhom fost il-poplu tiegħek. 

Kun magħhom, Mulej, u imliehom bil-kuraġġ  

meta jilqgħu l-istedina tiegħek biex jaqdu din il-missjoni, 

speċjalment meta jħossu s-sejħa biex imorru fil-periferija, 

fejn hemm il-faqar u t-tbatija, biex b’hekk huma jxerrdu  

l-ferħ, is-solidarjetà u l-imħabba li jiġu  

meta huma jgħixu f’għaqda miegħek. 

Għin lilna wkoll, Mulej, sabiex, permezz tax-xhieda tagħhom, 

aħna nagħrfu l-“ferħ u s-sbuħija ta’ min  

jgħix l-Evanġelju u ta’ min jimxi wara Kristu”. 

 

KANT 

 

Qari: Il-Papa Franġisku lill-parteċipanti tal-kapitlu ġenerali tas-Sisters Disciples 

of the Divine Master f’Mejju 2017. 
 

Inħeġġiġkom ukoll biex tkunu profeti ta' tama, b'għajnejkom imdawra lejn            

il-futur, fejn l-Ispirtu jimbuttakom, biex ikompli jagħmel affarijiet kbar flimkien 

magħkom (Ħajja kkonsagrata, 110). San Hilary ta’ Poitiers, fil-kummenti tiegħu dwar 

is-Salmi (118, 15, 7), tenna mistoqsija li ħafna staqsew u jkomplu jistaqsu lill-Insara 

llum: "Fejn, O Nsara, hija t-tama tagħkom?" Bħala persuni kkonsagrati, aħna 

nafu li ma nistgħux nibqgħu torox quddiem din il-mistoqsija. Bħad-dixxipli kollha 

ta' Ġesù, nafu li għalina t-tama hija responsabbiltà, għaliex ġejna msejħin biex 

nirrispondu bit-tama lil kull min jistaqsina din il-mistoqsija (1 Pietru 3:15). It-tama li 

ma tiddiżappuntax mhix ibbażata fuq numri jew xogħlijiet, iżda fuq Alla, li għalih 

xejn mhu impossibbli (cf. Luqa 1:37). 
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Saħħu l-vokazzjoni tagħkom bħall-"għassiesa ta' filgħodu" (Isaija 21:11-12) biex 

tkunu tistgħu tħabbru lill-oħrajn il-miġja tas-sebħ. Qajmu lid-dinja, Dawlu l-futur! 

Dejjem bi tbissima, bil-ferħ, bit-tama. 

 

Mulej, nirringrazzjawk ta’ dawk is-sorijiet kollha 

li, kif jgħid il-Papa, għandhom ir-“riħa tan-ngħaġ” 

għax huma jissieħbu mal-fqir, mal-imweġġa’ u mal-imwarrab,  

u joffrulhom appoġġ, konsolazzjoni u mħabba. 

Għinhom, Mulej, ħalli jibqgħu jwettqu l-ħidma fdata f’idejhom  

u biex ikomplu jaraw fil-marid u fil-batut il-wiċċ ta’ Ġesù Kristu. 

Agħtihom l-għajnuna ħalli, immexxija mill-Ispirtu s-Santu,  

jagħrfu jaraw il-preżenza ta’ Ġesù f’dawk kollha li twarrab is-soċjetà 

u biex ikomplu  jaqsmu l-ferħ u t-tama   

li jiġu mil-laqgħa tagħhom miegħek permezz tat-talb. 

Agħtihom id-dehen u l-kuraġġ biex jibqgħu mixjin  

fl‑isfidi kollha li jiffaċċjaw, anke jekk fid‑dlam, 

u biex, permezz tal-fidi tagħhom, iħallu 

lill-Ispirtu jdawwal kull pass tagħhom matul it-triq;  

u jħalluh iħeġġiġhom biex ikunu xhieda ħajja ta’ Kristu.  

Dawwalhom, Mulej, ħalli jkomplu l‑vjaġġ ta’ dixxerniment  

ħalli b’mod konkret ikomplu jsibu tweġibiet ġodda  

għall-isfidi ta’ żmienna u biex jisimgħu, jilqgħu, 

jakkumpanjaw u jgħinu lil dawk kollha  

li jħossuhom mgħaffġin bit-toqol tal-ħajja. 

Mulej Ġesù, nitolbuk sabiex, permezz tiegħek, in-nisa kkonsagrati  

jibqgħu jisimgħu leħnek fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum,   

sabiex b’hekk ikollhom il-kuraġġ ikomplu jikbru fil-fidi  

u jipperseveraw fil-għażla tagħhom  

li jpoġġu ħajjithom f’idejk għas-servizz tal-oħrajn. 

Mulej, nitolbu biex meta jkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli  

u mumenti ta' skuraġġiment, ta' għejja u solitudni, 

tgħinhom iħossuk dejjem qrib tagħhom. 
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KANT 

 

Nitolbu flimkien 

Grazzi, Mulej Ġesù, tar-rigal sabiħ tan-nisa kkonsagrati li tajtna.  Agħmel, 

nitolbuk li, permezz tal-impenn tagħhom ta’ mħabba, isibu modi ġodda li jdewwu 

u jqawwu l-qlub maqsuma fost il-poplu tiegħek. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, agħtihom l-għajnuna ħalli japprezzaw dejjem iżjed is-sejħa tagħhom biex 

b’hekk ikunu jistgħu dejjem jirringrazzjawk b'qalb ferħana għaliha. 

                                               Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbu għan-nisa kkonsagrati li jħallu kollox warajhom biex jagħtu xhieda        

tal-kelma u l-imħabba tiegħek. Għinhom, nitolbuk, biex isibu l-faraġ u                     

l-konsolazzjoni fir-relazzjoni tagħhom miegħek, biex b’hekk, f’mumenti diffiċli, 

huma jsostnu l-enerġiji tagħhom u jfarrġu qalbhom permezz tal-qawwa li inti 

tagħtihom.  

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk, Mulej, sabiex tipproteġi lil dawk in-nisa kkonsagrati li jagħżlu li 

jakkumpanjaw lil min hu mwarrab u batut, u lil min jgħix fil-periferija tas-soċjetà, 

billi timlielhom qalbhom bis-sliem u l-ferħ li inti biss taf tagħti. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk Mulej sabiex inti tgħinhom ħalli jissaħħu fl-impenn tagħhom u fit-tiġdid 

interjuri, biex b’hekk ikunu xhieda aktar qawwija u ċara tal-Evanġelju fid-dinja 

tal-lum u biex jagħrfu jkunu kreattivi ħalli jsibu tweġibiet ġodda għall-isfidi ta’ 

żmienna.  

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

 
 


