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“Niltaqgħu mal-Imħabba ta’ Alla” 
 
 
Għeżież,  
 
Nhar il-Ġimgħa li ġejja, 11 ta’ Ottubru, festa tal-Konsagrazzjoni tal-Katidral 
tagħna, ser nagħti bidu għal Viżta Pastorali fid-Djoċesi. Matul din l-
esperjenza, li ser tkun mifruxa fuq sentejn, ser nipprova nimxi fuq l-
eżempju tal-Imgħallem tagħna Ġesù, li lill-Knisja ta’ Laodiċija qalilha hekk: 
“Ara, jien fil-bieb, u qiegħed inħabbat; jekk xi ħadd jismagħni u jiftaħli l-
bieb, jiena nidħol għandu u niekol miegħu, u hu jiekol miegħi” (Apok 3,20). 
Għalija l-Viżta Pastorali hija opportunità biex, fil-veru sens tal-kelma, 
infittex li nirfes fuq l-għatba ta’ ħafna biex inkun qrib tagħkom.  
 
Ġej għandkom b’għan wieħed: biex flimkien niltaqgħu mal-imħabba li 
dehret fi Kristu. Għalkemm għalikom jiena l-Isqof, magħkom jiena dixxiplu 
ta’ Ġesù Kristu; u kif jgħid Missierna Pawlu, jiena ġej għandkom mingħajr 
ebda pretensjoni ħlief li naf lil Kristu msallab (ara 1 Kor 2,2). 
 
Wieħed jistenna li ser inħabbat fuq il-bieb tal-knejjes tagħna. Hekk ser 
nagħmel. Mhux tant biex nara jekk hemmx xi konsenturi fil-bini tal-knisja, 
imma biex personalment niltaqa’ magħkom, membri ta’ kull komunità 
Nisranija, li intom il-ġebel ħaj li jsawwar il-Knisja ta’ Kristu (ara 1 Pt 2,5). 
Mingħandkom nixtieq nisma’ x’taħsbu dwar il-Knisja u x’tixtiequ minnha 
f’dawn iż-żminijiet. Nixtieq li flimkien nistħarrġu dwar kif nistgħu niftħu 
aktar kanali li minnhom tista’ taslilna l-ħniena ta’ Alla. 
 
Nixtieq inħabbat fuq il-bieb tagħkom, għeżież familji, għaliex konvint li bejn 
l-erba’ ħitan ta’ djarkom kuljum qed jintisġu ġrajjiet importanti, li mhux 
lakemm wieħed ikejjel l-effetti tagħhom fuq l-istess membri tal-familja, fuq 
il-Knisja u fuq is-soċjetà. Nixtieq nidħol għandkom biex nara mill-qrib il-
mirakli tal-imħabba li jseħħu fihom, kif ukoll biex nilqa’ d-dmugħ tal-qlub 
miksura, bħal fil-każ tal-familji fejn hemm piżijiet marbuta mat-trobbija tal-
ulied, relazzjonijiet imxellfa, piżijiet ekonomiċi, żwiġijiet irregolari, mard, u 
tant sitwazzjonijiet oħra ta’ tbatija. 
 
Nixtieq inħabbat fuq il-bibien tagħkom, għeżież adolexxenti u żgħażagħ 
tagħna, biex niddakkar mill-entużjażmu tagħkom, biex nisma’ bix-xewqat 
tagħkom għal dinja aħjar, biex nilqa’ l-mistoqsijiet tagħkom fuq Kristu u l-
Knisja tiegħu, u biex ngħinkom ħalli ħadd qatt ma jisirqilkom minn 
qalbkom it-tama. 



Nixtieq inħabbat fuq il-bieb tagħkom, għeżież morda, noqgħod bilqiegħda 
maġenbkom, nisma’ l-esperjenza tat-tbatija tagħkom, u noffri l-faraġ u l-
preżenza ta’ Kristu Msallab. 
 
Nixtieq inħabbat ukoll fuq il-bibien tagħkom li taħsbu li intom ’il bogħod 
mill-Knisja, u forsi wkoll minn Alla. Jien konvint li, minkejja kollox, intom 
ukoll qegħdin tfittxu. Il-Knisja wkoll ma tehdiex tfittex biex tiġġedded; u 
għalhekk nemmen li intom ukoll tistgħu tikkontribwixxu f’din il-Viżta.  
 
Nixtieq nidħol inkellem lilek, li tħossok emarġinat jew mhux mifhum mit-
tagħlim tal-Vanġelu, u nisimgħek sabiex jinbeda djalogu bejnietna. 
 
Nixtieq inħabbat ukoll fuq il-bibien magħluqa ta’ dawk li batew minħabba 
xi atteġġjament xejn Kristjan min-naħa ta’ xi membru fi ħdan il-Knisja. Ġej 
għandek biex bħala Ragħaj ta’ din il-merħla nitolbok maħfra, jien u nisma’ 
bil-weġgħa ta’ qalbek.  
 
Qed nara f’idejja l-ħabbata tal-bibien li jiftħu fuq id-dinja tax-xogħol, tal-
edukazzjoni u l-kultura, tal-isport, tad-divertiment, tal-politika… Hu propju 
f’dawn l-ambjenti li qed tinħema l-ħajja tal-bniedem tal-lum. Ebda waħda 
minn dawn l-esperjenzi umani ma għandha tkun imċaħħda mill-qawwa 
fejjieda ta’ Ġesù Kristu. Biex il-ħmira tal-Vanġelu ttella’ din l-għaġna, huwa 
dmir tal-Knisja li tara x’inhuma t-tamiet u l-biżgħat ta’ min jinsab f’dawn l-
oqsma, tismagħhom bl-imħabba u toffrilhom l-għajnuna. 
 
Ser noħroġ biex inħabbat ukoll dawk il-bibien li rajt jingħalqu f’dawn l-
aħħar tmien snin – forsi minħabba żbalji li għamilt minħabba l-
limitazzjonijiet tiegħi, forsi minħabba għażliet pastorali li kelli nagħmel, 
forsi wkoll minħabba l-ħafna sikrana li ntefgħet biex toħnoq il-ministeru 
tal-Isqof. Inħoss li mhemm l-ebda bieb magħluq li ma jistax jerġa’ jinfetaħ. 
Persważ illi fi spirtu ta’ djalogu sinċier nistgħu niċċaraw ħafna affarijiet. 
 
Fi kliem ieħor, nixtieq inħabbat fuq il-bieb tal-qalb ta’ kull persuna, int min 
int. Aktar ma dan il-bieb ikun ilu mbarrat, aktar nara l-bżonn li f’isem Ġesù 
Kristu nersaq quddiemu biex ngħinu jinfetaħ għall-imħabba u l-ħniena ta’ 
Alla. 
 
Qed nagħmel dan mhux biex nindaħal fil-ħajja privata jew pubblika tal-
poplu tagħna, imma biex nifraħ ma’ min jifraħ u nibki ma’ min jibki; mhux 
biex nipprietkalkom, imma biex nismagħkom; mhux biex niġġudikakom, 
imma biex inkun solidali magħkom. Ser niġi bl-istess atteġġjament ta’ Ġesù, 
li “qasba mġelġla ma jiksirhiex, u musbieħ inemnem ma jitfihx, sa ma 



jwassal il-ġustizzja għar-rebħa” (Mt 12,20). Naf li ma għandix tweġiba għal 
kollox, imma lest li nimxi magħkom spalla ma’ spalla. 
 
Għandi tama qawwija li fostna hawn ħafna tajjeb. Nixtieq li, permezz ta’ din 
il-Viżta Pastorali, inwettaqkom fit-tajjeb, sabiex, minkejja kollox, tagħmlu 
kuraġġ u tirbħu kull xorta ta’ qtigħ il-qalb u bruda f’kull qasam tal-ħajja, 
partikularment fil-ħajja Nisranija. 
 
Niżgurakom li ġej inħabbat il-bieb b’dik il-qalb ta’ missier li lejl u nhar 
jaħseb f’uliedu kollha, speċjalment f’dawk li għalqu qalbhom għalih. Fl-
istess waqt nemmen li meta intom ser tiftħuli jew imqar tbexxquli l-bieb 
tagħkom, intom ser tgħinuni nikber fil-paternità tiegħi lejkom. 
 
Naf li permezz ta’ din il-Viżta Pastorali ser nidħlu għal impenn mhux ħafif. 
Biex inwettaq sewwa din il-Viżta għandi bżonn mhux biss enerġija fiżika 
imma wkoll spiritwali. ’Il quddiem inkun nista’ nwasslilkom aktar dettalji 
dwar iż-żmien u l-mod kif ser niġi niltaqa’ magħkom. Sadanittant, filwaqt li 
minn qalbi rrodd ħajr lil dawk li ser jakkumpanjawni matul din il-Viżta, 
inserraħ fuq it-talb ħerqan u kostanti tagħkom lil Alla bl-interċessjoni tal-
Verġni Marija, Omm il-Knisja.  
 
Mogħtija mill-Belt Victoria, illum, 4 ta’ Ottubru 2013, Festa ta’ San Franġisk 
ta’ Assisi. 
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