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Għaqda Mużikali Imperial
MELLIEĦA

Qegħdin “fis-sena
tal-grazzja, tal-maħfra,
tal-indulġenza”

Is-Sena Mqaddsa nfetħet
fit-8 ta’ Diċembru, 2015, solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni
u tagħlaq fis-solennità ta’ Ġesù Kristu Re, sid tal-univers
nhar l-20 ta’ Novembru, 2016
miġjub fil-qosor minn Dun Mosè Debono

Il-Papa Franġisku Bergoglio, għal din is-Sena
tal-Grazzja, kitbilna Dokument li fih fissrilna
x’għandna nifhmu b’din is-Sena Speċjali talĦniena ta’ Alla, u semmiha: ‘MISERICORDIAE
VULTUS”, li tfisser: “IL-WIĊĊ TAL-ĦNIENA
TA’ ALLA”.
“MISERICORDIAE VULTUS”
BOLLA TAL-INDIZZJONI
TAL-ĠUBLEW STRAORDINARJU
TAL-ĦNIENA
FRANĠISKU ISQOF TA’ RUMA,
QADDEJ TAL-QADDEJJA TA’ ALLA,
LIL DAWK KOLLHA LI JAQRAW DIN
L-ITTRA,
GRAZZJA, ĦNIENA U SLIEM.
(Minn din l-Ittra, se nsemmu biss
ftit punti minnha)
Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier. Ilmisteru tal-fidi Nisranija donnu jsib f’din il-kelma
l-ġabra sħiħa tiegħu. Hi saret ħajja, viżibbli u laħqet
il-quċċata tagħha f’Ġesù ta’ Nazaret. Il-Missier,
“għani fil-ħniena” (Efesin 2,4), wara li wera Ismu
lil Mosè bħala “Alla li jagħder u jħenn; tqil biex
jagħdab (biex jinkorla), u kbir fit-tjieba u l-fedeltà”
(Eżodu 34,6), ma hediex, b’ħafna modi u f’bosta
waqtiet tal-istorja, jgħarraf in-natura divina tiegħu.
Fil-“milja taż-żminijiet” (Galatin 4,4), meta kollox
kien imqiegħed fl-ordni, skont il-pjan tiegħu ta’
salvazzjoni, Hu bagħat lil Ibnu mwieled mill-Verġni
Marija biex jurina darba għal dejjem l-imħabba
tiegħu.... Min jara lilU, jara lill-Missier (Ġwann
14,9). Ġesù ta’ Nażaret, bil-kelma tiegħu, bil-ġesti
tiegħu u bil-Persuna sħiħa tiegħu, juri l-ħniena ta’
Alla.

www.imperialbandclub.com

Dejjem hemm bżonn nikkontemplaw ilmisteru tal-ħniena. Hu għajn ta’ hena, ta’ serħan u
ta’ sliem (paċi). Hi kundizzjoni għas-salvazzjoni
tagħna. Ħniena: din hi l-kelma li turi l-misteru tatTrinità Qaddisa. Ħniena: din hi l-aqwa u l-ogħla
att li bih Alla jiġi jiltaqa’ magħna. Ħniena: hi liġi
fundamentali li tgħammar fil-qalb ta’ kull bniedem,
meta jħares b’għajnejn sinċiera lejn ħuh li miegħu
jiltaqa’ tul il-mixja tal-ħajja. Ħniena: hi t-triq li
ssieħeb lill-bniedem ma’ Alla, għax tiftaħ il-qalb
għat-tama li aħna maħbuba għal dejjem, minkejja
l-limiti tad-dnub tagħna.
Hemm waqtiet li fihom, b’mod aqwa, aħna
msejħin inwaqqfu ħarsitna fuq il-ħniena, biex aħna
stess insiru sinjal effikaċi tal-Missier, li jaħdem
f’ħajjitna. Hu għalhekk li jien (Papa Franġisku)
sejjaħt ĠUBLEW STRAORDINARJU TALĦNIENA, bħala żmien tajjeb għall-Knisja, biex
isaħħaħ u jagħmel, iżjed effikaċi, ix-xhieda ta’ dawk
li jemmnu.
Is-Sena Mqaddsa sa tiftaħ fit-8 ta’ Diċembru,
2015, Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Din
il-Festa Liturġika tikxef il-mod ta’ kif Alla ilu
jaħdem sa mill-bidu tal-istorja tagħna. Wara d-dnub
ta’ Adam u Eva, Alla ma riedx jitlaq waħdu lillbniedem f’ħalq il-ħażen. Għalhekk, Hu ħaseb u ried
lil Marija, qaddisa u bla tebgħa fl-imħabba (Efesin
12,4), biex issir Omm il-Feddej tal-bniedem.
Quddiem il-gravità tal-ħażen, Alla jwieġeb bil-milja
tal-maħfra. Il-ħniena dejjem se tkun ikbar minn kull
dnub, u ħadd ma jista’ jqiegħed limitu għall-imħabba
ta’ Alla li jaħfer. Hu pjaċir tiegħi (jgħid il-Papa
Franġisku), li fil-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni,
sa nkun nista’ niftaħ il-Bieb Imqaddes. F’din
l-okkażjoni, dan se jkun Bieb tal-Ħniena, li kull
min jidħol minnu, ikun jista’ jduq l-imħabba ta’ Alla
li jfarraġ, li jaħfer, u li jimla bit-tama.
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Il-Ħadd ta’ wara, it-Tielet Ħadd tal-Avvent,
jinfetaħ il-Bieb Imqaddes fil-Katidral ta’ Ruma
–il-Bażilika ta’ San Ġwann fil-Lateran. Warajh,
jinfetaħ il-Bieb Imqaddes fil-Bażiliċi Papali
l-oħra. Fl-istess Ħadd, nixtieq li f’kull Knisja
partikulari, fil-Katidral li hu l-Knisja Omm għallFidili kollha, jew inkella fil-Kon-Katidral, jew fi
Knisja ta’ sinjifikat speċjali, jinfetaħ għal matul
is-Sena Mqaddsa kollha Bieb tal-Ħniena tal-istess
għamla.
Fuq għażla tal-Ordinarju (tal-Isqof ta’ post),
dan (il-Bieb) jista’ jinfetaħ ukoll fis-Santwarji, li
jżuruhom ħafna pellegrini li, f’dawn il-postijiet
Imqaddsa, il-grazzja spiss tmissilhom qalbhom
u jsibu t-triq tal-konverżjoni vera. Kull Knisja
partikulari, għalhekk, se tieħu sehem dirett u
tista’ tgħix din is-Sena Mqaddsa bħala mument
straordinarju ta’ grazzja u ta’ tiġdid spiritwali.
Għaldaqstant, il-Ġublew se jkun iċċelebrat f’Ruma,
kif ukoll fil-Knejjes partikulari, bħala sinjal viżibbli
(li jidher), tal-komunjoni (għaqda) tal-Knisja kollha.
Jiġuni f’moħħi (qiegħed jgħid il-Papa Franġisku)
il-kelmiet mimlija sinjifikat li l-Papa San Ġwann
XXIII (23) lissen fil-ftuħ tal-Konċilju Vatikan itTieni, biex juri l-mixja li kellha taqbad il-Knisja:
“Fi żminijietna, l-Għarusa ta’ Kristu (il-Knisja),
tippreferi tuża d-duwa tal-ħniena flok taqbad l-armi
tas-severità (dixxiplina) ħarxa... Il-Knisja Kattolika,
waqt li b’dan il-Konċilju Ekumeniku terfa’ fil-għoli
l-musbieħ tal-verità Kattolika, tixtieq turi ruħha
bħala Omm, mimlija mħabba għal kulħadd, twajba,
tistabar, imqanqla mill-ħniena u mit-tjieba lejn
l-ulied li nfirdu minnha”.
Fuq l-istess xefaq nilmħu wkoll lill-Beatu Papa
Pawlu VI (6), li hekk fisser ruħu fl-għeluq talistess Konċilju Vatikan it-Tieni: “Pjuttost nixtiequ
ninnutaw kif ir-Reliġjon tal-Konċilju tagħna kienet
prinċipalment “l-imħabba..... L-istorja antika
tas-Samaritan it-tajjeb kienet il-mudell talispiritwalità tal-Konċilju.... Mill-Konċilju nixxa fuq
id-dinja moderna tal-bnedmin kurrent ta’ mħabba
u ta’ ammirazzjoni. L-iżbalji msewwija, iva; għax
dan li titlob l-imħabba, u mhux b’inqas il-verità;
imma għall-persuni, kien hemm biss sejħa, rispett
u mħabba. Flok verdetti (deċiżjonijiet ta’ kundanni)
ta’ qtigħ il-qalb, soluzzjonijiet inkuraġġanti, flok
tbassir traġiku, mill-Konċilju ħarġu messaġġi
ta’ fiduċja għad-dinja tal-lum: il-valuri tagħha
(tal-imħabba), mhux biss ġew irrispettati, imma
mweġġħa (mogħtija unur), l-isforzi tagħha mwieżna,
ix-xewqat tagħha msoffija u mbierka… Hemm ħaġa
oħra li rridu nosservaw: dan l-għana duttrinali kollu
għandu direzzjoni waħda: li naqdu lill-bniedem. Ilbniedem, qed ngħidu, f’kull qagħda tiegħu, f’kull
dgħufija tiegħu, f’kull ħtieġa tiegħu.
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Ir-referenza ta’ Ġesù għat-test meħud millProfeta Hosgħa—“tjieba rrid, mhux sagrifiċċju”—
tfissser ħafna f’dan ir-rigward. Ġesù jafferma li,
minn hawn ’il quddiem, ir-regola tal-ħajja taddixxipli tiegħu għandha tkun dik li tfittex il-primat
tal-ħniena, kif Hu nnifsu jixhed meta jiekol malmidinbin. Il-ħniena ma tmurx kontra l-ġustizzja,
imma tesprimi l-imġiba ta’ Alla mal-midneb, meta
joffrilu possibbiltà oħra biex jerġa’ lura minn triqtu
l-ħażina, jindem u jemmen.
Il-Ġublew iġib miegħu wkoll l-għoti talIndulġenza. Fis-Sena Mqaddsa tal-Ħniena, din
tikseb tifsira partikulari. Il-maħfra ta’ dnubietna
minn Alla ma tafx limiti. Fil-Mewt u l-Qawmien
ta’ Ġesù Kristu, Alla juri din l-imħabba tiegħu li
tasal biex teqred id-dnub tal-bnedmin. Li nħallu lil
Alla jħabbibna lura miegħu hu possibbli permezz
tal-Misteru tal-Għid u l-medjazzjoni tal-Knisja.
Għalhekk, Alla Hu dejjem disponibbli għall-maħfra
(dejjem lest li jaħfrilna), u qatt ma jegħja joffriha
b’mod dejjem ġdid u li ma nkunux nistennewh.
Madankollu, aħna lkoll nagħmlu esperjenza taddnub.
Il-Papa jkompli: Il-ħsieb tagħna, issa, idur fuq
Omm il-Ħniena. Il-ħlewwa ta’ ħarsitha sseħibna tul
din is-Sena Mqaddsa biex ilkoll kemm aħna, nistgħu
niskopru mill-ġdid il-ferħ tal-ħlewwa ta’ Alla. Ħadd
daqs Marija ma għaraf il-qawwa tal-Misteru ta’
Alla magħmul bniedem. Kollox fil-ħajja tagħha
kien magħġun mill-preżenza tal-ħniena li saret
laħam (jiġifieri li Ġesù sar bniedem bħalna). Omm
il-Mislub Rxoxt daħlet fis-santwarju tal-ħniena
divina, għax ħadet sehem intimu fil-misteru ta’
mħabbtu.
Magħżula biex tkun Omm l-Iben ta’ Alla,
Marija kienet sa minn dejjem imħejjija millimħabba tal-Missier biex tkun Arka tal-Patt bejn
Alla u l-bnedmin. Ħarset fil-qalb tagħha l-ħniena
divina f’sintonija perfetta (fi qbil perfett) ma’ Binha
Ġesù. L-għanja tagħha ta’ tifħir, fuq l-għatba ta’ dar
Eliżabetta, kienet iddedikata lill-ħniena li “tinfirex
f’kull żmien” (Luqa 1,50). Anke aħna konna preżenti
f’dawk il-kelmiet profetiċi tal-Verġni Marija. Dan,
ħa jkun ta’ faraġ għalina u jweżinna meta niġu biex
ngħaddu mill-Bieb Imqaddes biex induqu l-frott
tal-Ħniena Divina.
Nawgura lill-Membri kollha tal-Kumitat u
lill-Membri l-oħra kollha tal-Għaqda Mużikali
Imperial—Mellieħa—li lkoll kemm huma
jagħmlu użu tajjeb mill-Ġublew tas-Sena
Mqaddsa tal-Ħniena ta’ Alla, għas-salvazzjoni
ta’ kulħadd.
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