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Leħen ilMaħruġ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali
FIL-ĠIMGĦA MQADDSA
Dawn il-ġranet li ġejjin għandna nħarsu lejhom b'sentimenti ta' ġabra
u bi ħsibijiet tassew sbieħ. Bħala nsara għandna mhux biss
nammiraw dak kollu li wettaq Kristu għalina iżda fuq kollox nimitaw
lil Kristu. Niftakru li permezz tal-magħmudija li aħna rċevejna, aħna
sirna nixbħu lil Kristu; infatti aħna lkoll ġejna mgħammdin fi spirtu
wieħed biex niffurmaw ġisem wieħed.
B'dan ir-rit qaddis tiġi rrapreżentata u mwettqa l-għaqda tagħna malmewt u l-qawmien ta’ Kristu. San Pawl jgħidilna: “Li ma jibqax jgħix hu (in-nisrani)
imma beda jgħix fi Kristu. Jekk nifhmu sewwa dan u nwettquh insiru ħaġa waħda ma’
Kristu. Minn hawn naraw li Kristu għandu jkun l-ewwel u qabel kollox l-eżempju tagħna.
Il-ħajja nisranija titlob minna ċerti sagrifiċċji li jekk aħna b’vera konvinzjoni speċjalment
f'dawn il-ġranet li qegħdin fihom nifhmu sewwa x'għamel Kristu għalina b'kuraġġ kbir,
għandna nagħrfu nerfgħu s-salib li refa’ Kristu għall-imħabba tagħna. Dan il-messaġġ ta’
Kristu hemm bżonn li bil-qalb kollha nilqugħ biex b'hekk nilħqu l-ideal kollu li għalih
sirna nsara. Veru li għalkemm aħna nsara, bħala bnedmin għandna d-dgħufija tagħna.
Imma jekk inżommu l-ideal tal-ħajja tagħna għandna ngħelbu kull diffikulta li jkollna.
San Pawl jagħtina programm kif nistgħu nirbħu t-tbatija tagħna billi nifirħu fit-tama u
nistabru fil-hemm u nitolbu bla waqfien.
Kif għidna, għalhekk f'dawn il-ġranet nagħmlu sewwa l-meditazzjoni fuq dak li wettaq
Ġesù għalina, għaliex il-ħarsa tagħna f'din il-mixja għandha tkun lejn Ġesù Kristu.
F’Ħamis ix-Xirka Ġesù waqqaf l-Ewkaristija biex jibqa’ magħna, għaliex l-Ewkaristija
hija l-għixien tagħna. Fil-Ġimgħa l-Kbira Ġesù wettaq il-missjoni tiegħu perfettament
għall-imħabba tagħna. F'dan il-jum aħna wkoll għandna naċċettaw is-slaleb kif
aċċetahom Ġesù għall-imħabba tagħna. F’Sibt il-Għid naraw ir-rebħa li għamel Kristu
bil-qawmien tiegħu. Niftakru li aħna wkoll għad inqumu ma’ Kristu.
J’alla li dan iż-żmien ikun ta’ veru ħarsien għal aktar għaqda ma’ Kristu. Nawgura l-Għid
it-tajjeb lil kulħadd.
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