
Jolqtok ħafna l-isem li 
l-Papa Franġisku għażel 
għall-ewwel Enċiklika 
tiegħu: Evangelium 
Gaudium - il-Ferħ tal-

Evanġelju. Il kelma Griega euangelium, minn fejn 
ġejja l-kelma evanġelju, tfisser “l-Aħbar it-Tajba” u 
allura żgur li għandha tkun okkażjoni ta’ ferħ kbir. 
Sfortunatament aħna l-insara sikwit ngħixu dan 
l-evanġelju, din l-aħbar it-tajba b’wiċċ ta’ dwejjaq, 
serju żżejjed, qisna qed ikollna nibilgħu xi mediċina 
morra li ftit li xejn għandna aptita. Irreduċejna 
l-ħajja nisranija għal obbligu li jagħfas fuqna flok 
aħbar tajba ta’ salvazzjoni. Mhux ta’ b’xejn li ħafna 
qed jitbiegħdu mill-prattika tal-fidi għax, wara 
kollox, min jixtieq jgħix id-dwejjaq u l-monotonija.

Għalhekk nemmen li ċ-ċelebrazzjoni tal-festa, 
meta ċċelebrata kif għandha tkun, għad baqgħalha 
postha fil-ħajja tan-nisrani, minkejja dak kollu li 
kultant nisimgħu minn xi wħud. Fil-Kotba Mqaddsa 
kemm-il darba nisimgħu ’l Alla nnifsu jitlob lill-
poplu jiċċelebra festi diversi. Naraw lil Ġesu nnifsu 
jieħu sehem fil-festi ta’ pajjiżu. U dawn kienu jkunu 
festi mhux biss ta’ talb flimkien imma wkoll ta’ ferħ 
fejn kienu jieklu u jixorbu u jiltaqgħu ma’ ħbiebhom 
biex jiċċelebraw. 

Allura ejjew aħna wkoll niċċelebraw il-festa 
tagħna. Wara kollox għandna tassew għalfejn nifirħu 
aħna li niċċelebraw il-festa ta’ Marija Bambina, il-
festa tal-Vitorja. Niċċelebraw għax din hi dik li għad 
tagħtina lil Ġesù, is-Salvatur tagħna. Nifirħu għax 
din hi Omm ir-Rebħiet fuq kull ma jweġġgħana, 
kull ma hu ta’ ħsara għalina. 

Ovvjament għandna niċċelebraw kif jixraq. 

L-ewwelnett irridu nżommu quddiem għajnejna li 
l-qalba u l-qofol ta’ din iċ-ċelebrazzjoni tagħna hi 
l-ħajja ta’ fidi. Jekk tiġi l-festa u ma nieħux sehem 
fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-knisja, ma nieħux sehem fil-
qrar u t-tqarbin, ma naħsibx fi sħabi li qed ibatu, 
allura inkun qed nagħmel festa bla sens, festa bla 
ruħ. 

Niċċelebraw kif jixraq meta ngħoġbu lil Marija 
li lilha qed nagħmlu festa. Allura rridu naħarbu kull 
ma jista’ jġib il-firda. Xi wħud mill-parroċċi Maltin 
huma mifnijin b’piki bla sens. Kemm għandna 
għalfejn inkunu grati aħna li bil-għajnuna t’Alla 
u bil-għaqal tal-kumitati tal-każini u ta’ oħrajn li 
huma nvoluti fit-tmexxija tal-festa, niċċelebraw 
festa bla nkwiet u firdiet. Irridu wkoll b’għaqal kbir, 
kollha kemm aħna, naħdmu biex inkomplu ngawdu 
din l-armonija fil-festa. 

Biex tkun festa li togħġob lil Marija trid tkun 
ukoll festa bla esaġerazzjonijiet. Il-briju sabiħ 
imma l-esaġerazzjoni ddejjaq lil min qed jiċċelebra 
miegħek u jista’ jwassal ukoll għal nuqqas ta’ 
dinjità. Ix-xorb bil-qies iġib il-ferħ biss, iż-żejjed 
itellef il-kontroll meħtieġ. Mhux l-ewwel darba li 
persuna fis-sakra jaqla’ ġlieda, jipperikola l-għaqda 
tal-familja għax jittanta lil xi persuni oħra, apparti li 
jkun ta’ dwejjaq għal ta’ madwaru. Allaħares il-festa 
tkun il-kawża ta’ tkissir ta’ xi familja. 

Allura ejjew niċċelebraw bil-ferħ il-festa tagħna. 
Fl-istess ħin ejjew niċċelebrawha bil-qies u bis-
sehem tagħna fiċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi. B’dan 
il-mod niċċelebraw festa tassew sabiħa li tagħmel 
ġieħ lilna u li tagħti l-unur li jixraq lil Marija 
Bambina patruna tagħna. 

Il-festa t-tajba lil kulħadd. 

Festa ta’ Ferħ, 
Festa kif jixraq

 Fr Joe Caruana
Kappillan
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