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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex
ningħaqdu flimkien u nitolbu għall-Insara li qed
jiffaċċjaw sfidi bioetiċi ġodda sabiex ikomplu jiddefendu
d-dinjità tal-ħajja umana kemm bit-talb u kemm
bl-azzjoni.
Qari: Mill-enċiklika ta’ Papa Franġisku Fratelli Tutti - 29, 30
Aħna ma nagħlqux għajnejna għall-iżviluppi pożittivi li seħħu fix-xjenza,
fit-teknoloġija, fil-mediċina, fl-industrija u fil-kwalità tal-ħajja, fuq kollox fil-pajjiżi
żviluppati. Madankollu, “nisħqu illi, pass pass ma’ dan il-progress storiku, kbir
u apprezzat, għaddej taħsir tal-etika li qed jikkundizzjona l-aġir internazzjonali,
u qed jiddgħajfu l-valuri spiritwali u s-sens ta’ responsabbiltà. Dan kollu qed
jikkontribwixxi sabiex jinfirex sens ġeneralizzat ta’ frustrazzjoni, solitudni u
disperazzjoni …
F’din id-dinja li qed tiġri mingħajr rotta waħda, għandna atmosfera fejn “il-kilba
għall-ġid personali qed tegħleb sew il-ħerqa għall-hena u l-ġid tal-familja
tal-bnedmin, tant li tasal biex taħseb li tassew teżisti xiżma bejn l-individwu u
l-komunità umana. Għax li tkun imġiegħel tgħix ħajja flimkien mal-oħrajn, mhux
l-istess bħal meta tapprezza r-rikkezza u s-sbuħija ta’ ħajja komuni, li tfittixha u
tikkuraha”. It-teknoloġija qed tagħmel progressi l-ħin kollu, imma “kemm kienet
tkun ħaġa sabiħa kieku mat-tkabbir tal-innovazzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi
kellhom jikkorrispondu wkoll l-ugwaljanza u l-inklużjoni soċjali dejjem iktar!
Kemm kien ikun sabiħ kieku, waqt li niskopru pjaneti ġodda mbiegħda, niskopru
mill-ġdid il-bżonnijiet ta’ ħuna u ta’ oħtna li jinsabu fl-orbita tagħna!”.
Mulej inti ħalqt “lill-bnedmin kollha ndaqs
fid-drittijiet, fid-dmirijiet u fid-dinjità,
u ssejħilhom biex jgħixu bejniethom bħal aħwa” (Fratelli Tutti 5)
Iżda sfortunatament, ħafna drabi l-bniedem jagħżel
il-firda, l-inġustizzja, l-indifferenza, u l-egoiżmu;
u jwarrab il-fraternità, s-solidarjetà, t-tama u l-imħabba.
Anzi mhux hekk biss,
għax minflok il-bniedem ħoloq il-kultura li tarmi,
li twarrab lid-dgħajjef, li ma tipproteġix il-ħajja.
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Mulej nitolbuk maħfra għax il-bniedem
qed iwarrab il-protezzjoni tal-ħajja
mill-konċepiment sal-mewt naturali.
L-abort, l-ewtanasja u s-suwiċidju assistit
mhux talli qed jiġu aċċettati, imma qed jiġu legalizzati.
Kemm hi ħaġa kiefra Mulej li l-bniedem qed jittratta
l-embrijuni umani bħala materjal li jintrema,
kif ukoll jarmi lill-persuni morda u anzjani li qed joqorbu lejn il-mewt.
Mulej agħtina l-għajnuna sabiex
nagħmlu użu tajjeb mit-teknoloġija,
biex b’hekk, minkejja dawn l-isfidi ġodda li jġibu ż-żminijiet tal-lum,
id-dinjità umana tkun dejjem imħarsa
u rrispettata mill-bidu sat-tmiem tagħha.
Għinna ħalli ma nħallux il-kilba għal ċerti interessi
għall individwaliżmu, għall-egoiżmu,
kif ukoll għall-flus u l-poter
jkunu ta’ detriment għal min hu dgħajjef u vulnerabbli.
Agħti l-kuraġġ lix-xjenzati biex
jipprovdu soluzzjonijiet innovattivi
sabiex id-dinjità tal-bniedem tibqa’ dejjem tiġi mħarsa,
speċjalment fejn tidħol il-kura tal-morda u tal-anzjani,
kif ukoll fejn tidħol il-ħajja umana mill-konċepiment.
Agħti nitolbuk Mulej, id-dehen lix-xjentisti
u dawk li għandhom il-poter biex bħala Nsara,
jagħtu importanza kbira lid-dinjità tal-bniedem
meta jirriflettu dwar proċeduri li jkunu ser jaffetwaw il-ħajja umana.
Agħtihom il-kuraġġ biex jindirizzaw l-iżvilupp ekonomiku
u l-progress xjentifiku lejn il-patt bejn raġel u mara,
lejn il-ħarsien komuni tal-umanità u
lejn id-dinjità tal-persuna umana.
B’hekk huma juru mħabba għall-ħolqien,
lejn il-ħajja, kif ukoll lejn is-saħħa tal-bniedem.
Agħmel Mulej li l-fidi tagħhom tgħinnhom biex
japprofondixxu l-patt ġdid bejn l-Evanġelju u l-ħolqien.
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Qari: Il-Papa jistabbilixxi l-prijoritajiet tal-bijoetika tiegħu - kitba ta’ Michael Cook
Aspett interessanti tad-diskors qasir ta’ Papa Franġisku kien l-affermazzjoni
tiegħu li "l-Knisja ma titlob l-ebda spazju privileġġjat f'dan il-qasam, anzi, hija
sodisfatta meta l-kuxjenza ċivili tkun kapaċi tirrifletti, tagħraf u taħdem, f'diversi
livelli, fuq il-bażi ta' razzjonalità ħielsa u miftuħa u tal-valuri kostituttivi
tal-persuna u tas-soċjetà". Fi kliem ieħor, l-Papa Franġisku jidher li qed isostni
li l-bijoetika Kattolika m'għandiex tuża argumenti meħuda mill-fidi iżda
mir-raġuni. Madankollu, bħal dejjem, huwa insista li l-iskop aħħari tal-bijoetika
huwa s-servizz tal-persuna umana: "il-persuna fis-singularità tagħha, dejjem
bħala għan u qatt sempliċement bħala mezz. Dan il-prinċipju etiku huwa
fundamentali wkoll fir-rigward tal-applikazzjonijiet bijoteknoloċi fil-qasam
mediku, biex b’hekk qatt ma jistgħu jintużaw b'mod li jkun ta' ħsara għad-dinjità
tal-bniedem, u saħansitra inqas biex ikunu ggwidati minn għanijiet industrijali u
kummerċjali waħedhom."
Mulej it-teknoloġiji ġodda qed ipoġġulna sfidi bioetiċi ġodda.
Għinna ħalli nkunu kapaċi nagħrfu li ċerti soluzzjonijiet
huma ta’ sfida għad-dinjità umana.
Mulej agħtina l-kuraġġ u d-dehen biex nagħmlu għażliet tajba
u nużaw it-teknoloġija biex tgħinna negħlbu ċertu sfidi
li niltaqgħu magħhom fil-futur, ħalli d-dinjità umana
tkun dejjem imħarsa u rrispettata mill-bidu sat-tmiem tagħha.
Nitolbu wkoll biex dawk kollha involuti fil-ħolqien ta’ teknoloġiji ġodda
jagħmlu dan, bil-ħsieb li l-kreattività tagħhom
tieħu ħsieb lil min hu dgħajjef u tħalli frott
fuq l-istil tal-ħajja tal-bniedem, biex ilkoll ngħixu b’mod dinjituż.
Fuq kollox agħtina d-dehen biex meta noħolqu teknoloġija ġdida,
din tkun orjentata għas-servizz tal-bniedem
u mhux nużawha biex inċaħħdu l-bniedem mid-dinjità tiegħu.
Mulej nitolbu sabiex ix-xjentisti Nsara jħaddmu l-kuxjenza morali
u jagħmlu proċess ta’ riċerka u ta’ evalwazzjoni
u jfasslu l-azzjonijiet u l-għażliet tagħhom fuq dawk ta’ Ġesù.
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Nitolbu flimkien
Nitolbu skont il-fehma tal-Papa għal dan ix-xahar biex l-Insara li qed jiffaċċjaw
sfidi bioetiċi ġodda, ikomplu jiddefendu d-dinjità tal-ħajja umana kemm bit-talb
u kemm bl-azzjoni.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, agħti d-dehen lill-bniedem biex fejn jidħlu sfidi bioetiċi juri impenn b’riżq
il-ġustizzja u jimxi bl-etika, ħalli juri solidarjetà dinjija fit-tqassim tal-ġid,
fil-ħarsien tal-postijiet tax-xogħol, fid-dinjità tad-dgħajfin, u fil-ħarsien tal-ħajja
mill-bidu sat-tmiem tagħha.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej nitolbu għall-Insara sabiex quddiem deċiżjonijiet kumplessi ta’ natura
bioetika jagħżlu li jagħtu prijorità lid-dinjità tal-persuna, minkejja l-pressjoni li tiġi
minn ħafna bnadi.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Agħtina d-dehen Mulej biex kif qal il-Papa Franġisku, nindunaw li għalkemm
it-teknoloġija qed tavvanza kontinwament, però ikun wisq aħjar għall-bniedem
jekk it-tkabbir fl-innovazzjoni xjentifika u teknoloġika jagħti aktar każ
tal-ugwaljanza u l-inklużjoni soċjali.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Nitolbuk Mulej sabiex bħala Nsara, ikollna r-rieda biex ninformaw ruħna fuq
kwistjonijiet bioetiċi billi nfittxu informazzjoni minn sorsi ta’ min jafdahom u
nieħdu sehem attiv fid-diskussjonijiet, biex b’hekk nagħtu vuċi lil min m’għandux
u niddefendi l-ħajja umana mill-bidu sat-tmiem naturali tagħha.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej

4

Pope’s Prayer Network - Malta

email: talbmalpapa@gmail.com

