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6 ta’ Ottubru, 2012 

110/2012 

 

ITTRA PASTORALI GĦAT-TFAL FL-OKKAŻJONI TAS-SENA TAL-FIDI 

 

Għeżież tfal, 

Il-Papa Benedittu XV1 kiteb ittra lilna l-Insara kollha dwar il-Fidi u jixtieq li din is-sena 

aħna naħsbu ftit kif se ngħixu aħjar din il-Fidi tagħna.  Din is-sena tal-Fidi se tibda fil-11 

ta’ Ottubru, 2012 u tispiċċa fl-24 ta’ Novembru, 2013, fil-Festa ta’ Kristu Sultan.   

Aħna u l-Fidi 

Jekk hemm xi ħaġa li tgħaqqadna lilna l-Maltin, hija l-fatt li kważi lkoll ngħidu li “aħna 

Nsara”.  In-Nisrani huwa dak li jemmen f’Alla li bagħat fostna lil Ibnu Ġesù. 

Imma naħseb li tkun nisrani mhux ghal kulħadd tfisser l-istess.  Hemm min jgħid li 

jemmen għaliex il-ġenituri tiegħu għammduh u għandu ċ-ċertifikat tal-magħmudija.  

Hemm oħrajn li jgħidu li jemmnu għaliex meta kienu żgħar marru l-Katekiżmu sakemm 

waslu għas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof.  U hemm oħrajn li anki wara l-Griżma, jew 

inkella meta saru żgħażagħ jew adulti, baqgħu jgħixu l-fidi tagħhom.  Imma forsi tajjeb li 

wieħed jistaqsi:  Illum kemm għadna nisimgħu lil Ġesù jkellimna?   Għalhekk tajjeb li 

bħala tfal taraw kemm intom lil Ġesù qed tisimgħuh u tagħtu kasu.  Hemm bżonn naraw 

fejn waslet il-Fidi fil-ħajja tagħna. 

Il-Fidi 

Il-kelma ‘Fidi’ għandha diversi tifsiriet.  L-aktar li tintuża bejnietna l-bnedmin huwa fis-

sens li wieħed ikollu fiduċja f’persuna oħra.  Bħalma meta jiena nsellef xi ħaġa lil xi ħadd 

għax għandi fiduċja fih li se jibżgħali għaliha.   

Għalkemm din hi xi ħaġa tajba, il-Papa b’din is-Sena tal-Fidi jixtieq ikellimna fuq xi ħaġa 

differenti.  Se nitkellmu fuq kemm jien fil-ħajja tiegħi nafda f’Alla.  U biex dan jirnexxieli 

nagħmlu, Alla L-Imbierek ta lilna żewġ rigali kbar, li aħna l-bnedmin biss għandna.   

1)  Waqt li l-annimali jagħmlu biss dak li jkollhom aptit, il-bniedem għandu l-qawwa fih li 

jagħmel dak li hemm bżonn u li hu tajjeb.  U dan jagħmlu għax jemmen. 

2)  It-tieni rigal li Alla ta lill-bniedem huwa li Alla wera lilu nnifsu min Hu, kemm fl-Antik 

Testment permezz ta’ persuni qaddisa u anke fil-Ġdid Testment permezz ta’ Ġesù. 
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Għażliet 

Din is-sena, il-Papa Benedittu qiegħed jgħidilna biex napprezzaw aktar dawn iż-żewġ 

rigali li qed jagħtina Alla: 

L-ewwel għażla 

Dan ifisser li rridu nagħtu iktar ħin lil Alla milli lill-tant affarijiet li joħdulna ħafna mill-ħin 

tagħna.  Nagħtu aktar ħin lil Alla jfisser, li nagħtu iktar kaz ta’ Ġesù billi nħalluH 

imexxilna l-ħajja tagħna. 

Il-problema hi li llum għandna ħafna affarijiet li jisirqulna l-attenzjoni tagħna bħalma hija 

l-mużika, il-kompjuter, it-televiżjoni, il-playstation... 

Għalhekk illum għandna bżonn inaqqsu ftit mill-ħin li ngħaddu f’dawn l-affarijiet, biex 

insibu ftit ħin li fih inkunu nistgħu naħsbu iktar dwar Alla, bħal meta aħna nieqfu biex 

nitolbu. 

Biex noħolqu dan l-ispazju għal Alla fil-ħajja tagħna, hemm bżonn li nemmnu li kien Hu li 

Ħalaqna u li hemm bżonn nżommu kuntatt miegħu biex ngħixu aħjar il-ħajja tagħna. 

It-Tieni Għażla 

It-tieni għażla hija li “Irrid inkun naf min hu dan Alla”.  Irrid ikolli xewqa biex insir naf iktar 

fuqu.  Għalhekk huwa importanti li nibqgħu mmorru l-Katekiżmu, nieħdu sehem fil-

Quddiesa, naqraw il-Bibbja għax dawn l-affarijiet jgħinuna nsiru nafu iktar dwar Alla.  

Okkażjoni li tgħini nersaq iktar lejn Alla u nafda fiH hija meta jien insib ruħi ma niflaħx.  

Bla ma rrid insib il-ħin biex nitlob aktar u npoġġi aktar fiducja fiH għax naf li Hu Alla li 

jħobbni.  Hemm bżonn inkun marid biex insib ħin għalih u nafdah?  Għalfejn m’għandix 

nagħmel dan ħajti kollha? 

Il-Bniedem ta’ Fidi 

Il-bniedem ta’ Fidi huwa dak il-bniedem li ma joqgħodx jistenna li jkun marid biex ikollu 

ċans jitlob, iżda ifittex li ta’ kuljum isib ħin biex jitkellem ftit ma’ Alla. 

Alla li ħalaqna, meta bagħat fostna lil Ġesù, waslilna dak kollu li kellu jgħidilna.  B’dan it-

tagħlim li waslilna permezz ta’ Ġesù, Alla xtaq jgħinna fil-mixja tal-ħajja tagħna. 

Il-Qofol tal-Fidi 

Alla l-imbierek tana xi rigali kbar lilna l-Insara biex inkunu nistgħu nagħmlu l-mixja tal-Fidi 

f’Ġesù: 

 Hu kien jaf li aħna l-bnedmin maħniex kapaċi nimxu weħidna.  Għalhekk bagħat lil 
Ibnu Ġesù bħala bniedem biex jurina min Hu Alla l-Missier u biex f’kull 
ċirkostanza jurina kif għandna nġibu ruħna bħala ulied il-Missier.  Għalhekk  
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hemm bżonn li naqraw x’għamel u x’qal Ġesù l-aktar fil-Vanġelji:  inkella kif se 
nkunu nafu xi rridu nagħmlu biex nimxu warajH? 
 

 Ġesù kien jaf kemm hu diffiċli timxi waħdek f’din it-triq u għalhekk lilna l-insara, 
tana r-rigal tal-magħmudija li tgħaqqadna fi Knisja waħda, li hija magħmula minna 
lkoll biex nimxu din it-triq flimkien. 

 

 Ġesù tana wkoll l-Ewkaristija.  Fil-quddiesa, wara li nkunu smajna l-Kelma ta’ Alla, 
naslu biex insaħħu l-Fidi tagħna permezz ta Ġesù Ewkaristija.  Il-grazzji li nieħdu 
mill-quddiesa ma nistgħu neħduhom minn imkien ieħor. 

 

Konklużjoni 

Għalhekk il-Papa Benedittu, fi ftit kliem qiegħed jgħidilna biex nużaw aktar u aħjar dawk 

iż-żewġ rigali li semmejna fil-bidu, jiġifieri:  li nagħtu ħin aktar lil Alla biex jimliena bil-

grazzji tiegħu;  u li nkunu nafu iktar dak li qalilna Ġesù biex hekk inkunu nafu aħjar min 

hu Alla. 

Allura intom bħala tfal, issa li smajtu dan kollu, x’tistgħu tagħmlu biex tgħixu aħjar din il-

Fidi li intom irċevejtu fil-magħmudija? 

Biex ngħinkom ftit ħa nfakkarkom f’żewġ affarijiet importanti li tkellimna fuqhom: 

 Insibu l-ħin li fih nistgħu bil-kwiet nitkellmu ma’ Ġesù permezz tat-talb 

 U li tfittxu dak li qalilna Ġesù fil-Kelma tiegħu 
 

Għalhekk: 

 Irridu nkunu nafuH ħalli nitkellmu fuqu 

 Irridu nafu x’għallem għaliex irridu nimxu fuq il-passi tiegħu 

 Irridu nimxu warajH għaliex hu t-triq 

 Irridu niskopru l-Imħabba tiegħu 
 

Kulma rridu nagħtu lil Alla huwa biss il-ħin u l-attenzjoni:  il-kumplament lest li jagħtihulna 

Hu.  Din hi l-Fidi.  Din hi l-ġenerożità tal-Mulej.  Il-Fidi, għax ħierġa minn Alla, ma jista’ 

jegħlibha xejn, jekk ngħixuha ġewwa fina. 

Għeżież tfal nibagħt fuqkom il-barka appostolika tiegħi. 

 

  PAWLU CREMONA O.P.  
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