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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba
sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu
għaż-żgħażagħ
imsejħin
għall-ħajja
fil-milja tagħha, biex f’Marija jagħrfu t-triq
tas-smigħ,
tad-dixxerniment
għaqli,
tal-kuraġġ li jiġi mill-fidi u tad-dedikazzjoni
għall-qadi.
Qari: Messaġġ ta’ Papa Franġsku permezz ta’ vidjo liż-żgħażagħ bi tħejjija
għal Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panama f’2019
"Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek!” (Lq 1, 38).
Il-kliem ta’ Marija huwa "iva" kuraġġuża u ġeneruża. Hija t-tweġiba pożittiva
ta' persuna li tifhem is-sigriet tal-vokazzjoni - biex tmur lil hinn minnha nnifsha
u tpoġġi lilha nnifisha għas-servizz tal-oħrajn. Ħajjitna ssib tifsira biss
fis-servizz lil Alla u lil nies oħra.
Hemm ħafna żgħażagħ, sew dawk li jemmnu kif ukoll dawk li ma jemmnux,
li meta jaslu lejn l-aħħar tal-istudji tagħhom, iħossu x-xewqa li jagħmlu xi
ħaġa għal dawk li qed ibatu. Din hija qawwa fiż-żgħażagħ, qawwa li kollha
kemm intkom għandkom. Hija qawwa li tista’ tbiddel id-dinja. Hija rivoluzzjoni
li tista' tbiddel il-forzi qawwija li jaħdmu fid-dinja tagħna. Hija r- "rivoluzzjoni"
tas-servizz.
Li tkun għas-servizz ta' ħaddieħor ma jfissirx biss li tkun lest għall-azzjoni.
Ifisser ukoll li tkun f'konversazzjoni ma' Alla b'attitudni ta' smigħ, bħal Marija.
Mulej, ħafna drabi meta xi nies jitkellmu fuq iż-żgħażagħ,
jużaw kliem dispreġġjattiv u jgħidu li dawn moħħhom biss
fix-xalar, fid-drogi, fil-bluha u jakkużawhom b’nuqqas ta’ impenn.
Mhux hekk Papa Franġisku. Hu juri fiduċja fihom
u jħares lejhom bħala l-futur tad-dinja
u jammira l-enerġija u l-ħeġġa tagħhom.
U forsi għalhekk matul dan ix-xahar hu jridna nitolbu
għaż-żgħażagħ imsejħin għall-ħajja fil-milja tagħha, biex f’Marija
jagħrfu t-triq tas-smigħ, tad-dixxerniment għaqli,
tal-kuraġġ li jiġi mill-fidi u tad-dedikazzjoni għall-qadi.
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Nitolbuk, Mulej, sabiex iż-żgħażagħ jimxu fuq l-eżempju ta’ Marija
u jagħrfu li hi eżempju sabiħ ta’ kif tpoġġi
lilek innifsek għas-servizz tal-oħrajn.
Fuq kollox, Mulej, nitolbuk biex huma, bħal Marija,
ikollhom attitudni ta’ smigħ, u biex ikunu dejjem pronti
li jisimgħu l-għajta ta’ wġigħ ta’ dawk li huma fil-bżonn.
Agħtihom id-dehen biex, bħal Marija,
huma jidħlu f'konversazzjoni miegħek
u jibnu relazzjoni personali qawwija miegħek,
ħalli fis-skiet ta' qalbhom huma jiskopru l-identità tagħhom
u l-vokazzjoni li qed issejħilhom għaliha,
sew jekk tkun fiż-żwieġ, fil-ħajja kkonsagrata jew fis-saċerdozju.
Għinhom, Mulej biex, bħal Marija, huma jkunu kuraġġużi biżżejjed
biex mhux biss jgħidu "iva" għas-sejħa tiegħek,
iżda biex b’mod konkret ikunu għodda ta’ qadi u għotja għall-oħrajn,
speċjalment għal dawk l-aktar dgħajfa u l-iżjed foqra,
biex b’hekk ixerrdu l-ferħ u s-sliem tiegħek fost l-oħrajn.
KANT
Qari: Messaġġ ta’ Papa Franġisku liż-żgħażagħ għal Jum Dinji
taż-Żgħażagħ f’2018
Ix-xebba Marija ġiet fdata b’ħidma importanti proprju għax kienet żagħżugħa.
Intom iż-żgħażagħ għandkom il-qawwa; għaddu minn din il-fażi tal-ħajja li
fiha żgur mhux sa tonqoskom l-enerġija.
Nistedinkom tikkontemplaw mill-ġdid l-imħabba ta’ Marija: imħabba kollha
għożża, dinamika, konkreta. Imħabba mimlija kuraġġ u kollha kemm hi
indirizzata lejn id-don tagħha nnifisha. Knisja mimlija b’dawn il-kwalitajiet
Marjani tkun dejjem Knisja li toħroġ, li taqbeż il-limiti u l-konfini tagħha biex
minnha tgelgel l-istess grazzja li rċeviet. Jekk nittieħdu mill-eżempju ta’
Marija, ngħixu konkretament dik l-imħabba li twassalna biex inħobbu lil Alla
fuq kull ħaġa oħra u fuqna nfusna, biex inħobbu lill-persuni li magħhom
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naqsmu l-ħajja tagħna ta’ kuljum, u nħobbu wkoll lil min f’għajnejna jista’
jidher ftit li xejn ta’ min iħobbu. Hi mħabba li tissarraf f’qadi u għotja fuq kollox
lejn l-iżjed dgħajfa u l-iżjed foqra, li tibdel l-uċuħ tagħna u timliena bil-ferħ.
Mulej, iż-żgħażagħ għandhom wisq affarijiet li jaljenawhom,
u allura jsibuha ferm diffiċli biex jindunaw bis-sejħa
li int tkun qiegħed tagħmlilhom.
Għalhekk, Mulej, nitolbuk biex f’mumenti ta’ dubju
inti tkun maż-żgħażagħ ħalli, permezz tad-dixxerniment,
huma jkunu kapaċi jagħrfu x’inhu jtellifhom
u jimblukkahom milli jisimgħu leħnek,
u x’inhu dak li mhux qed iħallihom jimxu ’l quddiem.
Għinhom, Mulej, sabiex huma jkollhom il-kuraġġ
biex jagħmlu għażliet siewja u importanti f’ħajjithom.
Imliehom bid-dehen biex meta jħossu
li ma jafux x’se jaqbdu jagħmlu huma jduru lejk
bħalma għamel Pietru meta kien miexi fuq l-ilma u ddubita.
Għinhom ħalli l-fidi u t-tama fik u fil-ħniena tiegħek
ikunu ankra f’ħajjithom matul għażliet diffiċli,
dlamijiet u żminijiet inċerti.
Kun magħhom, Mulej, ħalli f’dawn l-okkażjonijiet
huma jkunu kapaċi jagħmlu att ta’ fidi fik
u b’hekk jirbħu l-biżgħat u l-inċertezzi tagħhom.
Agħtihom l-għajnuna tiegħek, Mulej,
sabiex huma jkunu jistgħu jegħlbu kull diffikultà
u jkunu kapaċi jiftħu qalbhom għall-ħajja
u jaffrontaw b’serenità l-isfidi li tippreżentalhom.
Fuq kollox, Mulej, agħtihom l-għajnuna
biex ma jibżgħux joqogħdu fis-skiet tat-talb
ħalli jkunu jistgħu jisimgħu leħnek jidwi fil-kuxjenza tagħhom.
Għinhom, Mulej, sabiex ma jibżgħux jiftħu qalbhom
ma’ min jista’ jagħtihom parir tajjeb,
u biex jindunaw li int tkun qed tħabbat fuq il-bibien ta’ qlubhom,
kif għamilt ma’ Marija permezz tal-Anġlu Gabriel.
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Agħmel, Mulej, li ż-żgħażagħ ikunu kapaċi,
kif qalilhom Papa Franġisku,
jużaw “din il-qawwa u dawn l-enerġiji biex itejbu d-dinja”,
u biex jibdew "mir-realtajiet l-aktar qrib tagħkom.”
KANT
Nitolbu flimkien
Nitolbu, skont il-fehma ta’ Papa Franġisku, għaż-żgħażagħ imsejħin
għall-ħajja fil-milja tagħha, biex f’Marija jagħrfu t-triq tas-smigħ,
tad-dixxerniment għaqli, tal-kuraġġ li jiġi mill-fidi u tad-dedikazzjoni
għall-qadi.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Nitolbuk, Mulej, għalina lkoll, biex inkunu ta’ eżempju tajjeb għaż-żgħażagħ
tagħna. Agħtina d-dehen biex nagħrfu nissapportjaw u ninkoraġġixxu
liż-żgħażagħ sabiex huma jħaddnu d-don tal-qadi u jkunu dejjem ta’ servizz
għall-oħrajn.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Marija kellha fiduċja sħiħa fik meta l-Anġlu Gabriel ħabbrilha li kienet ser tkun
omm Ibnek Ġesù. Nitolbuk, Mulej, sabiex il-fidi soda u d-dedikazzjoni
għall-missjoni tagħha jkunu ta’ ispirazzjoni kbira għaż-żgħażagħ huma u
jiffaċċjaw l-isfidi tal-ħajja billi jintelqu f’idejk u jħalluk tmexxihom int.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Mulej, agħti l-għajnuna liż-żgħażagħ ħalli jkunu minn ta’ quddiem biex joffru
ħniena, imħabba u l-għajnuna lil ta’ madwarhom, speċjalment lil żgħażagħ
oħra, lil min hu fil-bżonn, kif ukoll lill-morda u lill-anzjani.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
Nitolbuk, Mulej, sabiex iż-żgħażagħ tagħna jkunu qawwija fil-fidi u għaqlin
fid-dixxerniment biex b’hekk huma jgħixu ħajjithom fil-milja kollha tagħha.
Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.
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