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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda 

tajba biex ningħaqdu flimkien u nitolbu 

sabiex il-Knisja tkun dejjem fidila u 

qalbiena fix-xandir tal-Vanġelu. Jalla 

l-Knisja tkun komunità ta’ solidarjetà 

u fraternità li tgħix dejjem fi spirtu ta’ 

sinodalità.  

Qari: Bidu tal-omelija ta’ Papa Franġisku għall-ftuħ tas-sinodu fuq Sinodalità – 

Ottubru 2021   

Wieħed raġel għani jmur jiltaqa’ ma’ Ġesù waqt li dan “kien se jaqbad it-triq”      

(Mk 10:17). Ħafna drabi l-Vanġeli jippreżentawlna lil Ġesù “fit-triq”, huwa u jimxi  

mal-bniedem u jagħti widen għall-mistoqsijiet li hemm u li jħassbu lil qalbu. Hekk, 

hu jurina li Alla ma jgħix f’postijiet maqtugħa, f’postijiet trankwilli, imbiegħda     

mir-realtà, imma jimxi magħna u jilħaqna hemm fejn aħna, fit-toroq xi drabi 

mfarrka tal-ħajja. U llum, aħna u niftħu din il-mixja sinodali, ejjew nibdew billi 

nistaqsu lil kulħadd – il-Papa, l-isqfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, u ħutna lajċi; 

aħna, komunitajiet Insara, qegħdin ninkarnaw fina l-istil ta’ Alla, li jimxi fl-istorja 

u jaqsam fil-ġrajjiet tal-bnedmin? Aħna lesti għall-avventura tal-mixja jew, għax 

nibżgħu minn dak li ma nafux, nippreferu nistkennu fl-iskużi ta’ “dan ma jiswiex” 

jew ta’ “dejjem hekk sar”? 

Li nagħmlu Sinodu jfisser nimxu fl-istess triq, nimxu flimkien. Inħarsu lejn Ġesù, 

li fit-triq l-ewwel jiltaqa’ mar-raġel għani, imbagħad jisma’ l-mistoqsijiet tiegħu u 

fl-aħħar  jgħinu jiddixxerni x’għandu jagħmel biex ikollu l-ħajja ta’  dejjem.  

 

Mulej, nixtieq nirringrazzjak talli inti tinsab dejjem miegħi. 

Nixtieq ngħidlek grazzi ta’ dawk id-drabi  

li int imxejt miegħi fid-dlam, ta’ kemm-il-darba wrejtni d-dawl 

u ta’ dawk il-persuni kollha li kienu preżenti għalija  

kull meta kelli bżonn. 

Mulej, il-Papa jixtieq li matul dan ix-xahar nitolbu  

biex il-Knisja tkun dejjem fidila u qalbiena fix-xandir tal-Vanġelu.  

Hu jixtieq li aħna nitolbu wkoll sabiex  

il-Knisja tkun komunità ta’ solidarjetà u fraternità  

li tgħix dejjem fi spirtu ta’ sinodalità. 
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Mulej, ħafna drabi aħna nħarsu lejn il-Knisja 

bħala l-Papa, il-kardinali, l-isqfijiet u l-qassisin  

u ninsew li aħna parti essenzjali mill-knisja.  

Għalhekk il-Papa qed iħeġġiġna biex  

aħna wkoll inkunu dejjem fidila u qalbiena fix-xandir tal-Vanġelu  

u li nkunu komunità ta’ solidarjetà u fraternità.  

Nitolbok Mulej, għinni nifhem li meta ngħid  

li nkun qed nagħmel parti mill-knisja tiegħek, 

inkun qed nifhem tassew li jien parti minn komunità, 

li taf tħobb bis-serjetà, li lesta li tagħti mill-ħin tagħha 

biex taqdi lill-oħrajn, biex turi l-imħabba tagħha lejn l-oħrajn. 

Għinni nifhem li l-ħajja tiegħi ta’ nisrani għandha tkun xhieda 

tal-imħabba tiegħi lejk u lejn il-membri tal-komunità 

u li tkun trid tissarraf f’solidarjetà mal-oħrajn. 

Fuq kollox Mulej, agħtini d-dehen biex nifhem  

li jien għandi ngħix il-vanġelju, mhux bil-kliem biss, 

iżda bil-fatti; billi noffri mill-ħin tiegħi,  

billi nkun preżenti għall-oħrajn, l-iktar meta dawn ikunu fil-bżonn. 

Missier ħanin, għinni nifhem li aħna lkoll uliedek,  

ilkoll membri tal-istess familja.  

Agħtini l-kuraġġ li negħleb kull biża’.  

Għallimni niġġieled il-mibegħda b’sens ta’ fraternità u solidarjetà.  

Nissel fija sens ta’ responsabbiltà  

sabiex ikolli sehem fil-missjoni ta’ mħabbtek. 

 

KANT  

 
Qari: Mill-Evangelii Gaudium -  24 

Il-Knisja li "tmur lil hinn", hija komunità ta' dixxipli missjunarji li jieħdu l-ewwel 

pass, li jinvolvu ruħhom, u li joffru appoġġ lill-oħrajn, li jagħmlu l-frott u 

jiċċelebraw. Il-komunità li tevanġelizza tagħraf li l-Mulej hu dak li ħa l-inizjattiva, 

li jħobbna qabel ma ħabbejnih (ara 1 Gw 4:19), u għalhekk din il-komunità tista’ timxi 

'l quddiem, u kapaċi tieħu l-inizjattiva bla ma tibża’, toħroġ tiltaqa’ mal-oħrajn, 

tmur tfittex lil min hu mbiegħed, u tmur sa salib it-toroq u tilqa’ lill-imwarrbin.      
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Din il-komunità qatt ma tixba’ turi ħniena bla tarf,  u dan ġej mill-fatt li hi stess 

daqet mill-ħniena infinita tal-Missier u l-qawwa tiegħu bla tarf. ....Ejja nippruvaw 

bis-serjetà li nagħmlu l-ewwel pass u ninvolvu ruħna iktar. Il-komunità li 

tevanġelizza, b’għemejjel u ġesti, tidħol fil-ħajja ta’ kuljum tal-oħrajn, tqassar     

id-distanzi, titbaxxa sal-punt tal-umiljazzjoni jekk hemm bżonn, u tħaddan il-ħajja 

umana, tmiss il-ġisem ta’ Kristu li jbati fil-poplu tiegħu.  L-evanġelizzaturi 

għalhekk għandhom ir-“riħa tan-nagħaġ” u dawn ikunu lesti li jisimgħu leħinhom.  

Il-komunità li tevanġelizza toffri appoġġ, tieqaf man-nies f'kull pass li jagħtu        

fit-triq. 

Mulej Ġesù, meta kont tgħix fostna, qatt ma bżajt tinvolvi ruħek. 

Int kont dejjem hemm għall-batut, għal min hu mwarrab, 

għal min kien qed jgħix fil-periferiji,  

bħal dawk morda bil-ġdim, 

jew bħall-mara adultera li n-nies kienu lesti biex iħaġġruha. 

Int ma ddejjaqtx taħsel riġlejn id-dixxipli tiegħek 

biex tkun ta’ eżempju ħaj għalihom. 

U mhux hekk biss Mulej,  

Inti xtaqt tinvolvi lid-dixxipli tiegħek 

u għidtilhom “Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom,  

henjin intom jekk tagħmluhom” (Ġw 13:17). 

Missier ħanin, nitolbuk sabiex tkun magħna 

ħalli nagħrfu tassew x’jiġifieri  li nkunu solidali ma’ xulxin.  

Nitolbuk, agħtina d-dehen sabiex nieqfu u nisimgħu 

lil min għandu bżonn jiftaħ qalbu magħna. 

Għinna biex inkunu dejjem pronti li nkunu ta’ servizz 

meta niltaqgħu ma’ min għandu bżonn l-għajnuna tagħna, 

u biex inkunu qrib ta’ min qed ibati. 

Agħmel Mulej, li qatt ma nkunu indifferenti  

jew ħatja li dawwarna wiċċna meta jkun hemm xi ħadd fil-bżonn. 

Agħtina l-kuraġġ li naqbżu għal min qed ibati xi forma ta’ inġustizzja. 

Fuq kollox għinna biex fuq il-post tax-xogħol,  

fil-familja u ma’ ħbiebna, nagħżlu li nkunu ta’ eżempju għall-oħrajn, 

li nimxu b’mod li jwassal biex nibnu sens ta’ komunità,  

u mhux nitkaxkru mill-għażla tal-maġġoranza. 
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Għinna biex nagħrfu u nfittxu kif nistgħu naħdmu aħjar  

biex inxandru l-Vanġelu, ħalli inwassluk għand l-oħrajn 

permezz tal-azzjonijiet tagħna fil-ħajja ta’ kuljum. 

Għinna fuq kollox, sabiex inkunu kapaċi nkunu solidali  

anke ma’ min ma jemminx eżatt bħalna. 

Agħtina d-dehen u l-kuraġġ biex insibu mezzi   

biex inwasslu l-messaġġ tiegħek ta’ mħabba  b’modi differenti. 

Għinna biex l-imġieba tagħna, l-eżempju tagħna, 

u l-mod ta’ kif naħsbu u naġixxu,  

ikun jaqbel ma’ dak li ngħidu li nemmnu 

u mal-kelma tiegħek ta’ mħabba. 
 

KANT   
    

Nitolbu flimkien 

Nitolbuk, Mulej, sabiex timliena bil-kuraġġ biex nintelqu f’idejn l-Ispirtu s-Santu, 

sabiex Hu jgħinna nipperseveraw fil-fidi u nkunu xhiedha fil-ħajja tagħna ta’ 

kuljum tal-imħabba kbira tiegħek.                                 

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk. Mulej, sabiex ma nfittxux li ngħixu ħajja li tgħix għaliha nfisha; ħajja 

egoista u mingħajr ma tagħti każ ta’ ħaddieħor.  Għinna ħalli nkunu kapaċi 

nimpenjaw ruħna biex ngħinu lill-oħrajn bla ma nfittxu l-interessi tagħna.                                                 

                                               Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, agħtina d-dehen biex nagħrfu negħlbu n-nuqqas ta’ twemmin fik u                

l-indifferenza lejn ħutna u lejn dawk li jgħixu fil-periferija tas-soċjetà, ħalli ma 

nibżgħux nikkommettu ruħna u nkunu t’appoġġ ma’ kull min ikollu bżonn.                                                               

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Fl-aħħar nett nitolbuk Mulej sabiex aħna nsaħħu l-fidi tagħna permezz tat-talb, 

talb li jressaqna lejn il-qalb ta’ Ibnek Ġesu, talb li jdewwaqna l-imħabba kbira 

tiegħu u li jibdilna f’dixxipli vera tiegħu.       

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 


