
 

 

Katekeżi dwar Il-Ġublew tal-Ħniena – 1 

 

 

IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA, SENA TA’ GRAZZJA 
 

 

Fil-11 ta’ April 2015, Papa Franġisku kiteb ittra, miftuħa għal kulħadd, Misericordiæ Vultus, biex 

jinawgura l-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena.. Xtaqt li f’sensiela ta’ artikoli naraw x’jgħidilna l-Papa 

f’din l-ittra hekk sabiħa. 

 

Fit-Testment il-Qadim, Alla l-Missier wera li hu jagħder u jħenn, hu tqil biex jinkorla u kbir fit-tjieba 

u fill-fedeltà tiegħu. Tant ħabb lill-bnedmin li meta wasal iż-żmien,  huwa bagħat lil Ibnu, imwieled 

mill-Verġni Marija, biex jurina darba għal dejjem l-imħabba tiegħu. F’ħajtu Ġesu’ Kristu wera, bil-

kelma - u fisser bil-parabboli - bil-ġesti tiegħu u bil-persuna tiegħu, il-ħniena kbira tal-Missier. 

 

Il-ħniena ta’ Alla hi raġuni ta’ ferħ għalina, kif ukoll ta’serħan u ta’ sliem. Alla jiltaqa’ magħna 

permezz tal-ħniena tiegħu, filwaqt li aħna wkoll, min-naħa tagħna, irridu nuru l-ħniena mal-oħrajn. 

Nagħmlu dan meta nħarsu b’għajnejn sinċiera lejn dawk li niltaqgħu magħhom tul il-mixja tal-

ħajja. Il-ħniena hi t-triq li tgħaqqadna ma’ Alla, għax tiftaħ il-qalb għat-tama li aħna maħbuba għal 

dejjem minkejja l-limiti tad-dnub tagħna. 

 

Hemm waqtiet li fihom aħna msejħin b’mod aqwa biex nieqfu u naħsbu fuq il-ħniena ta’ Alla biex 

aħna stess insiru sinjal li jidher tal-Missier li jaħdem f’ħajjitna. Hu għalhekk li-Papa Franġisku 

jgħidilna li dan il-Ġuble tal-Ħniena hu żmien tajjeb għall-Knisja. Is-Sena Mqaddsa fetħet fit-8 ta’ 

Diċembru 2015, festa tal-Kunċizzjoni Immakulata. Din il-festa turi l-mod ta’ kif Alla ilu jaħdem sa 

mill-bidu tal-istorja tagħna. Wara d-dnub ta’ Adam u Eva, Alla ma riedx iħalli lill-bniedem waħdu u 

jintrebaħ mill-ħażen. Għalhekk hu ħaseb u ried lil Marija, qaddisa u bla tebgħa fl-imħabba, biex issir 

Omm il-Feddej tal-bniedem. Quddiem il-kruha tad-dnub, Alla jwieġeb bil-kotra tal-ħniena tiegħu, u 

jaħfer. Alla uriena li l-ħniena tiegħu se tkun dejjem ikbar minn kull dnub, u mhemmx limitu għall-

imħabba ta’ Alla li jaħfer.  

 

Fit-8 ta’ Diċembru 2015, bħala simbolu tal-bidu tal-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa fetaħ il-Bieb 

Imqaddes, fil-Bażilka tal-Vatikan, f’Ruma. Il-Papa jgħid li kien pjaċir għalih li jiftaħ dan il-bieb. 

Kulmin jgħaddi minn dan il-Bieb tal-Ħniena jkun jista’ jduq l-imħabba ta’ Alla li jfarraġ, li jaħfer u li 

jimla bit-tama. 

  

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

f’Ruma. Dak inhar infetaħ il-Bieb Imqaddes fil-knejjes prinċipali madwar id-dinja Nisranija, fosthom 

f’Malta fil-Katidral tal-Imdina mill-Arċisqof Charles Scicluna u fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu, 

f’Għawdex, mill-Isqof Mario Grech. B’hekk il-Knisja tal-lokal qed tieħu sehem u tista’ tgħix din is-

Sena Mqaddsa bħala mument speċjali ta’ grazzja u ta’ tiġdid spiritwali. Il-Ġublew mhux se jkun 

iċċelebrat biss f’Ruma imma wkoll fid-dinja Nisranija, bħala sinjal tal-komunjoni tal-Knisja kollha. 

  

Għaliex il-Papa għażel id-data tat-8 ta’ Diċembru? Għax minbarra li din id-data fiha tifsiriet sbieħ fl-

istorja tal-Knisja, hi wkoll il-ħamsin 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, fejn 

tkellmet dwar Alla mal-bnedmin ta’ żmienhom b’mod li jinftiehem iżjed u hekk tkun is-sinjal ħaj tal-

imħabba tal-Missier. 


