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28 ta’ Ġunju, 2012 

 

AĦBARIJIET MILL-KNISJA KATTOLIKA 

 

 IL-MULEJ LI NQIMU HU L-ISTESS WIEĦED LI FL-AĦĦAR ĊENA ĦASEL 

SAQAJN L-APPOSTLI 

L-Ittra lill-Filippin li fi kliem il-Papa, hi b’xi mod “l-aħħar testment spiritwali” ta’ San Pawl, 

kienet it-tema tal-katekeżi tal-Kap tal-Knisja fl-udjenza ġenerali ta’ kull nhar t’Erbgħa 

għal din il-ġimgħa fil-Vatikan. 

Qal li din l-Ittra kienet iddettata mill-Appostlu tal-Ġentili mill-ħabs, meta kien qed iħoss il-

mewt fil-viċin. Minkejja kollox għalqet bi stedina għall-ferħ, żied il-Papa. Qal li “l-ferħ hu 

karatteristika fundamentali għan-Nisrani”. Staqsa pero, “Kif jista’ wieħed ikun ferħan 

quddiem il-mewt imminenti tiegħu? Minn fejn jew aħjar minn min San Pawl ġab il-paċi, il-

qawwa u l-kuraġġ biex jiffaċċja l-martirju tiegħu?” 

Ir-risposta qal li wieħed isibha f’nofs l-Ittra lill-Filippin, f’dak li jissejjaħ l-‘Innu Kristoloġiku’ 

li jiġbor l-itinerarju uman u divin tal-Iben t’Alla, li jistieden lil kulħadd jimxi fuq l-eżempju 

ta’ Kristu, kemm permezz tal-ħsieb kif ukoll permezz tal-azzjoni. 

San Pawl jissokta bil-kuntest storiku tal-ħajja ta’ Kristu fid-dinja, sakemm kien umiljat bl-

għoti tas-salib, li kien il-mewt għall-iskjav. Kien pero permezz tas-salib li l-bniedem kien 

mifdi! 

Benedittu XVI ikompli li “dan l-Innu għandu żewġ indikazzjonijiet importanti. L-ewwel, l-

invokazzjoni lill-Mulej indirizzata lil Ġesu Kristu, li minkejja l-ħafna li jfittxu li jirrenjaw, 

jibqa’ l-Mulej fil-ħajja ta’ kull bniedem. It-tieni, l-qima dovuta lil Alla minn kull ħlejqa 

b’sens ta’ rikonoxximent li huwa Hu l-Mulej fil-ħajja tagħna”. 

Għall-mistoqsija tal-bidu dwar minn fejn San Pawl ħab il-ferħ meta kien imminenti l-

martirju tiegħu, il-Papa temm jgħid li “dan kien biss possibbli għax l-Appostlu qatt ma’ 

qala’ għajnejh minn fuq Kristu”. 

 

 IL-PAPA JILQA’ LILL-GRAN MASTRU TAL-ORDNI TA’ SAN ĠWANN  

Fil-Vatikan, il-Papa Benedittu XVI ilbieraħ iltaqa’ mal-Gran Mastru tal-Ordni ta’ Malta, Fra 

Matthew Festing, li kien akkumpanjat mill-Kunsill Sovran tal-Ordni. L-udjenza  
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tradizzjonali saret fl-okkażjoni tal-Festa tat-twelid ta’ San Ġwann il-Battista, padrun tal-

Ordni. 

Ix-xogħol ewlieni tal-Ordni ta’ San Ġwann f’Malta jinvolvi għajnuna umanitarja u 

attivitajiet soċjali u ta’ natura medika. F’ħafna pajjiżi, korpi volontarji ta’ dan l-Ordni 

jipprovdu servizzi soċjali kif ukoll servizzi tal-ewwel għajnuna u servizzi mediċi ta’ 

emerġenza. 

 

 IL-PAPA DWAR ĠWANNI L-BATTISTA U S-SEJĦA GĦALL-INDIEMA 

Il-Papa Benedittu XVI fakkar il-festa tat-twelid ta’ San Ġwann il-Battista u qal li kien hu li 

ħejja t-triq għall-Mulej. Ġwanni qal li kien vuċi, l-għajta fid-deżert, is-sejħa lill-poplu t’Alla 

għall-indiema. “Ejja nisimgħu l-vuċi tiegħu llum, u nagħmlu post għall-Mulej fil-qalb 

tagħna”. 

Il-Kap tal-Knisja Kattolika qal li l-konċepiment ta’ Ġwanni għal Eliżabetta, qariba ta’ 

Marija, hu sinjal “li għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir”. 

Benedittu XVI ddeskriva lil Ġwanni l-Battista bħala dak li ġera qabel Kristu, il-messaġġier 

li ħejja t-triq għall-Iben t’Alla. 

Snin wara, Ġwanni beda jgħammed lin-nies fix-xmara Ġordan u għalhekk hu deskritt 

bħala ‘l-Għammied’. Huwa ried li n-nies jindmu u jitħejjew għall-miġja tal-Messija. 

Il-Papa żied li Alla kellu missjoni kbira għal dan il-qaddis. Kellu jkun dak li jgħammed lil 

Kristu u l-istess mewt vjolenti tiegħu kellha tkun xiehda tal-Iben t’Alla, u kien l-ewwel 

wieħed li permezz tiegħu Ġesu kien magħruf pubblikament. 

Finalment, il-Papa, bit-Taljan, tkellem dwar iż-żjara tiegħu fl-Italja ta’ Fuq, proprju fejn 

intlaqat mit-terremot. Huwa esprima s-solidarjeta tal-Knisja kollha ma’ dawk kollha 

milquta u stieden lil kulħadd għat-talb b’sens ta’ qrubija ma’ dawk fil-bżonn. 

 

 IL-VATIKAN JIDDISKUTI L-KAŻ TAD-DOKUMENTI TAL-PAPA LI SPIĊĊAW 

ŻVELATI FIL-MEDIA 

Il-Papa Benedittu XVI iltaqa’ mal-mexxejja tad-diversi dekasteri tal-Kurja ta’ Ruma u anki 

xi membri mill-Kulleġġ tal-Kardinali sabiex jevalwa ideat u jieħu pariri dwar il-mod kif 

għandha tiġi trattata l-kwistjoni ta’ dokumenti kunfidenzjali tal-Papa li spiċċaw f’idejn il-

media. 

Il-kelliem għall-Uffiċċju Stampa, Patri Federico Lombardi, qal fi stqarrija uffiċjali li l-Papa 

approfondixxa r-riflessjoni tiegħu permezz ta’ djalogu kontinwu ma’ dawk li jġorru 

miegħu l-piż u r-responsabbilta tat-tmexxija tal-Knisja. 
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Riċentament il-Papa talab informazzjoni dwar il-progress tal-investigazzjoni u ltaqa’ mal-

Kummissjoni tal-Kardinali li kien iddelega lilhom dan l-irwol. Mil-laqgħa ma’ xi Kardinali 

t’esperjenza twila ta’ servizz lill-Knisja, il-Papa ntqal li talab xi pariri dwar kif tista’ tkun 

restawrata l-klima tant mixtieqa ta’ serenita u fiduċja fil-Knisja. 

Il-kelliemi qal li fil-jiem li ġejjin il-Papa se jissokta bit-taħditiet u l-osservazzjonijiet tiegħu, 

speċjalment fid-dawl taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira ta’ San Pietru u San Pawl, li tlaqqgħu 

ma’ mexxejja tal-Knisja li jkunu fil-Vatikan għall-okkażjoni. 

 

 


