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IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA 
 

 

ĦSIBIJIET MILL-BOLLA TAL-FTUĦ TAL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA 

(It-tielet parti)  

Fil-bidu tal-Ġublew tal-Ħniena, nhar it-8 ta’ Diċembru, il-Papa Franġisku fetaħ il-Bieb Imqaddes fil-

Bażilka tal-Vatikan, f’Ruma. Il-Papa jgħid li kien pjaċir għalih li jiftaħ dan il-Bieb li, kulmin jgħaddi 

minnu jkun jista’ jduq l-imħabba ta’ Alla li jfarraġ, li jaħfer u li jimla bit-tama.  

 

Il-Ħadd 13 ta’ Diċembru, il-Papa fetaħ il-Bieb Imqaddes fil-Bażilika ta’ San Ġwann fil-Lateran, 

f’Ruma. Dakinhar, il-Bieb Imqaddes infetaħ ukoll fil-knejjes prinċipali madwar id-dinja Nisranija, 

fosthom f’Malta, fil-Katidral tal-Imdina, mill-Arċisqof Charles J. Scicluna u f’Għawdex, fis-Santwarju 

tal-Madonna ta’ Pinu, mill-Isqof Mario Grech. Dan biex f’kull pajjiż inkunu nistgħu nieħdu sehem u 

ngħixu din is-Sena Mqaddsa, bħala żmien speċjali ta’ grazzja u ta’ tiġdid spiritwali.  

 

Il-Papa għażel it-8 ta’ Diċembru għaliex minbarra li din id-data fiha tifsiriet sbieħ fl-istorja tal-Knisja, 

hi wkoll il-50 anniversarju mill-għeluq tal-Konċilju Vatikan II, u l-Knisja tixtieq li żżomm ħajja dik il-

ġrajja.  Il-Konċilju Vatikan II beda mixja ġdida fl-istorja tal-Knisja, li tkellmet dwar Alla b’mod li 

jinftiehem aħjar u hekk tkun is-sinjal ħaj tal-imħabba tal-Missier. Il-Papa Ġwanni XXIII, li fetaħ il-

Konċilju, ħeġġeġ biex il-Knisja tuża dejjem id-duwa tal-ħniena u twassal il-verità Kattolika bħala 

omm li tassew tħobb, li tieħu paċenzja u tkun twajba anke ma’ dawk li nfirdu minnha. Il-Konċilju kien 

ingħalaq mill-Beatu Pawlu VI, il-Papa ta’ wara Ġwanni XXIII. Fid-diskors tal-għeluq tal-Konċilju, 

Pawlu VI tkellem dwar il-valur tal-imħabba u r-rispett lejn il-persuna, ukoll meta jkun hemm fehmiet 

differenti. Mhux hekk għamel Ġesu’ mal-mara Sammaritana? Rebaħ il-fiduċja tagħha bl-imġiba ħelwa 

tiegħu,. 

 

Illum aħna qed inkomplu l-mixja li beda l-Konċilju Vatikan II. Li ngħaddu mill-Bieb tal-Ħniena hu 

parti minn dan il-pellegrinaġġ. Irridu nirfsu l-għatba tal-Bieb b’sentiment ta’ radd-il-ħajr għal dak li 

rċevejna bħala parti mill-Knisja kif ukoll b’responsabbiltà lejn il-ħidma li qed tistenniena f’din is-sena. 

Nidħlu mill-Bieb b’moħħna mistrieħ li Ġesu’ Krstu, li qam mill-mewt, se jkun magħna fit-triq. U l-

Ispirtu s-Santu se jmexxi l-passi tagħna, aħna li nemmnu fi Kristu li fdiena u se jgħinna 

nikkontemplaw il-wiċċ tal-ħniena, il-wiċċ t’Alla. Hekk tibda l-ittra tal-Papa Franġisku: Misericordiae 

Vultus, il-Wiċċ tal-Ħniena.   

 

Meta l-Bieb tal-Ħniena jingħalaq, fil-festa ta’ Kristu Re,  nerġgħu ngħixu l-gratitudni lit-Trinità 

Qaddisa għaż-żmien speċjali ta’ grazzja li jkun tana l-Ġublew.  Il-Papa jixtieq li s-snin li ġejjin ikunu 

“mgħaddsa fil-ħniena” biex kull persuna li niltaqgħu magħha nwasslulha t-tjieba u l-ħniena ta’ Alla! Il-

Papa awgura li l-balzmu tal-ħniena tal-Ġublew jilħaq lil kulħadd, kemm dawk li jemmnu u kemm 

dawk li huma mbiegħda, bħala sinjal tas-Saltna ta’ Alla li diġà tinsab fostna. 

 


