Network Dinji ta’ Talb mal-Papa
Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa

Ġunju 2022

Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba
sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu għall-familji
Nsara fid-dinja kollha biex iħaddnu u jipprattikaw
l-imħabba bla ebda kundizzjoni u hekk jikbru
fil-qdusija fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum.
Qari: Minn diskors ta’ Papa Franġisku waqt
l-Angelus f’Diċembru 2021
Fl-Evanġelju naraw li anki fil-Familja Mqaddsa mhux kollox lixx: kien hemm
problemi mhux mistennija, diqa ta’ qalb, tbatijiet. Il-Familja Mqaddsa tas-santi
ma teżistix. Marija u Ġużeppi jitilfu lil Ġesù u, imnikktin, ifittxuh, biex isibuh tlitt
ijiem wara. U, meta bilqiegħda qalb l-imgħallmin tat-Tempju jweġibhom li kellu
jkun f’dak li hu ta’ Missieru, ma jifhmuhx. Kellhom bżonn aktar żmien biex
jitgħallmu jagħrfu min kien binhom. L-istess għalina: kuljum, fil-familja, hemm
bżonn nitgħallmu nisimgħu lil xulxin, nifhmu lil xulxin, nimxu flimkien, inħabbtu
wiċċna ma’ kunflitti u diffikultajiet. Hija l-isfida tal-ħajja ta’ kuljum, u din
negħlbuha bl-atteġġjament xieraq, bl-attenzjoni lejn l-affarijiet iż-żgħar, bil-ġesti
sempliċi, billi nieħdu ħsieb id-dettalji tar-relazzjonijiet ta’ bejnietna. U dan ukoll
jgħinna ħafna: li nitkellmu fil-familja, waqt l-ikel; id-djalogu bejn il-ġenituri u
l-ulied, id-djalogu bejn l-aħwa. Ikun ta’ għajnuna għalina li nżommu ħajja dik
ir-rabta familjari li tiġi min-nanniet. Id-djalogu man-nanniet!
Mulej, nirringrazzjawk talli għoġbok tiġi tgħix fostna,
talli għażilt li tgħix ġo familja umli u sempliċi
u turina kif għandna nikbru fl-imħabba tal-familja.
Għinna, Mulej, napprezzaw lill-familji tagħna,
fuq kollox, l-imħabba li nirċievu fi ħdan il-familja,
u li nagħrfu nkunu ta’ sostenn għal xulxin
meta niffaċċjaw problemi, niket u tbatijiet,
speċjalment meta dawn ma jkunux mistennija.
Għinna biex nitgħallmu nisimgħu lil xulxin,
u nifhmu lil xulxin, ħalli f’kull mument ta’ ħajjitna
nwieżnu lil xulxin billi nagħtu daqqa t’id lil xulxin,
biex b’hekk nirċievu l-qawwa tal-imħabba li naqsmu flimkien.
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Mulej, agħtina l-grazzja li napprezzaw l-għożża fil-familja,
u li meta jkun hemm xi nuqqas ta' ftehim bejn xi membri tal-familja,
inkunu pronti biex naħfru n-nuqqasijiet tagħna lejn xulxin
u biex, permezz tat-talb flimkien,
insaħħu r-rabta ta’ bejnietna u mar-rieda tiegħek.
Agħmel, Mulej, li l-familji tagħna jinfetħu għall-hena li inti tagħti,
billi nkunu kapaċi ma ningħalqux fina nfusna,
iżda ninfetħu għall-oħrajn u għall-bżonnijiet tagħhom.
B’hekk inkunu qed inpoġġu lill-familja tagħna
għas-servizz tal-aħwa u nkunu qed ngħinu biex tinbena dinja aħjar.
Imla, nitolbuk, Mulej, lill-familji tagħna bil-kuraġġ,
biex ikunu familji li jevanġelizzaw bl-eżempju tal-ħajja.
Fuq kollox, Mulej, agħtina l-grazzja li naslu li nifhmu li,
permezz tal-imħabba lejn il-familji tagħna,
inkunu qed nesperjenzaw mumenti ta’ qdusija fil-ħajja ta’ kuljum.
KANT
Qari: Minn diskors ta’ Papa Franġisku waqt l-Angelus f’Diċembru 2021
Biex inżommu l-armonija fil-familja hemm bżonn niġġieldu d-dittatura tal-‘jien’,
meta l-‘jien’ jintefaħ bih innifsu. Ikun perikoluż meta, minflok nisimgħu lil xulxin,
nakkużaw lil xulxin bl-iżbalji; meta, minflok ġesti ta’ kura għall-oħrajn, niffissaw
fuq il-ħtiġijiet personali; meta, minflok niddjalogaw, ninqatgħu għalina waħedna
bil-mowbajl; meta nakkużaw lil xulxin u nirrepetu dejjem l-istess ħaġa; nibdew
kummiedja li nkunu diġà rajnieha, fejn kulħadd irid ir-raġun u fl-aħħar jaqa’
silenzju kiesaħ. Dak is-silenzju li jaqta’, kiesaħ, wara xi diskussjoni fil-familja,
huwa ikrah, ikrah għall-aħħar! Intenni parir: filgħaxija, wara kollox, għamlu paċi,
dejjem. Qatt tmorru torqdu bla ma tkunu għamiltu paċi, inkella l-għada tibda
“gwerra bierda”! U din hi perikoluża, għax tagħti bidu għal storja ta’ ċanfir, storja
ta’ għadab. Kemm drabi, sfortunatament, bejn il-ħitan tad-dar jitwieldu u jikbru
l-kunflitti minħabba silenzju fit-tul u rjus iebsa bl-egoiżmu! Kultant dawn iwasslu
saħansitra għall-vjolenza fiżika u morali. Dan ifarrak l-armonija u joqtol
il-familja. Ejjew nikkonvertu mill-’jien’ għall-‘int’. U kuljum, jekk jogħġobkom,
itolbu ftit flimkien u agħmlu sforz biex titolbu ‘l Alla għad-don tal-paċi fil-familja.
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U ejjew nimpenjaw ruħna lkoll – ġenituri, ulied, soċjetà ċivili – biex insostnu,
niddefendu u nħarsu l-familja, li hi t-teżor tagħna!
Mulej, qed ngħixu f’dinja fejn hawn wisq xi jtellifna,
wisq x’jaljenana u xi jdgħajjef ir-relazzjonijiet ta’ bejnietna.
Xi kultant tispiċċa wkoll il-komunikazzjoni bejn il-membri fil-familja
u kulħadd jibda jgħix għal rasu.
Kif qed infarrku, Mulej, l-għaqda u l-imħabba fil-familja!
Hemm periklu kbir Mulej, kif qal il-Papa Franġisku
li, minflok niddjalogaw, ninqatgħu għalina waħedna bil-mowbajl.
Għinna, Mulej, biex ma naqgħux
fit-tentazzjoni ta’ silenzju biered fil-familji tagħna.
Imliena bid-dehen u bil-kuraġġ biex
niddjalogaw fil-familja ħalli, kif qal il-Papa,
“missirijiet, ġenituri, ulied, nanniet u aħwa,
......... jikkomunikaw bejniethom.”
Għinna, Mulej, biex meta jinqalgħu xi intoppi
u jkun hemm nuqqas ta’ ftehim bejn il-membri tal-familja tagħna,
aħna nkunu pronti biex infejqu r-relazzjonijiet miksura ta’ bejnietna.
Agħtina d-dehen u l-kuraġġ biex infejqu
l-ġrieħi fl-ambjent tal-familja tagħna,
billi nisimgħu lil xulxin u nippruvaw nifhmu r-raġunijiet tal-oħrajn.
Għinna ħalli nagħmlu ħilitna kollha biex
insolvu l-problemi li jinqalgħu u nsaħħu l-għaqda ta’ bejnietna.
B’hekk inkunu kapaċi li naħfru lil xulxin
u nsaħħu l-komunikazzjoni u l-għaqda ta’ bejnietna.
Agħmel, Mulej, li nagħżlu li l-Familja Mqaddsa
tkun mudell għall-familji tagħna,
sabiex il-ġenituri u l-ulied isostnu lil xulxin b'rabta mal-Evanġelju,
is-sies tal-qdusija tal-familja.(Papa Franġisku)

KANT
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Nitolbu flimkien (Talba għas-Sinodu fuq il-Familja - Marzu 2015)
Ġesù, Marija u Ġużeppi,
fikom nikkontemplaw
il-ġmiel tal-imħabba vera,
u lejkom induru b’fiduċja sħiħa.
Familja Mqaddsa ta’ Nazaret,
agħmel li anki l-familji tagħna
jkunu mkejjen ta’ għaqda u ċenakli ta’ talb,
skejjel awtentiċi tal-Vanġelu
u Knejjes żgħar fid-djar tagħna.
Familja Mqaddsa ta’ Nazaret,
żomm bogħod mill-familji tagħna
kull vjolenza, egoiżmu u firda:
kull min kien miġruħ jew skandalizzat,
ħa jsib malajr faraġ u fejqan.
Familja Mqaddsa ta’ Nazaret,
agħmel li s-Sinodu tal-familja li sar xi snin ilu
inissel mill-ġdid f’kulħadd
l-għarfien tal-karattru qaddis u
l-ħarsien bla mittiefes tal-familja,
il-ġmiel tagħha fil-pjan ta’ Alla.
Ġesù, Marija u Ġużeppi,
isimgħu u aqilgħu din it-talba tagħna. Ammen.
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