IL-LAJêI FIL-KNISJA
Min huma l-lajëi?
Huma dawk li fost il-poplu ta’ Alla huma mxebbħa malħaddiema tal-għalqa tad-dwieli.
Din l-għalqa tad-dwieli ħi d-dinja kollħa..........Mt.13:38
“Morru intom ukoll fil-għalqa....”
Sejħa li għadha tidwi sal-lum u lil kull bniedem.
Kif għandhom iwieābu għal din is-sejħa il-lajëi?

Għandhom iwieābu bil-ferħ, b’āenerosita’ kbira u bil-ħeāāa
ta’ qalbhom.
Il-lajëi għandom jaħdmu flimkien mas-saëerdoti, mar-reliājuŜi
u mal-lajëi ħuthom.
Bit-tisħib sħiħ u attiv fil-liturāija, fl-evanāeliŜŜazzjoni, fiddjakonija, fil-gruppi u assoëjazzjonijiet u movimenti
spiritwali.
U bis-sehem akbar tan-niesa fil-ħajja tal-Knisja u fil-progress
tas-soëjeta’ tal-lum.

X’inhuma l-perikli u d-diffikultajiet fit-triq?
Li jittraskuraw l-obligazzjonijiet proprji tagħhom fil-qasam
professjonali, kulturali, soëjali u politiku.

Li jifirdu l-fidi mill-ħajja ta’ kuljum.
Il-ħtigijiet l-aktar importanti għall-ħtigijiet tal-lum huma li
jisimgħu l-leħen tal-Mulej li qed isejħilhom bix imorru jaħdmu
fil-għalqa Tiegħu :

“Morru intom ukoll fil-għalqa.”
Kif ukoll li jisimgħuH b’sens kbir ta’ responsabbilta’
Li jissieħbu fil-missjoni tal-Knisja
Jeħtieg għalhekk li nkomplu nħarsu lejn id-dinja bil-valuri u lproblemi tagħha, bl-inkwiet u t-tamiet kollha tagħha.
Ir-rebħiet li jatuha āieħ u t-telfiet li jtebbgħulha āieħa floqsma ekonomiëi, soëjali, politiëi u kulturali.
B’ħafna problemi li jgibu qtiegħ il-qalb kbir.
Is-sitwazzjonijiet u l-problemi tad-dinja tal-lum huma
differenti u jinbidlu l-ħin kollu.

It-tendenzi li qed jiŜviluppaw fid-dinja tal-lum huma :
Kuntradizzjonijiet fit-tħaddim tal-liberta’ tal-bniedem bittajjeb u l-ħaŜin imħalltin flimkien ma’ xulxin.
Il-gustizzja u n-nuqqas ta’ gustizzja, il-qtiegħ il-qalb u t-tama.
Id-dinja tal-lum iāāibna wiëë mb’wiëë ma’ problemi speëjali li
huma l-indifferenza reliājuŜa, l-ateiŜmu u l-aktar fis-sura ta’
sekulariŜmu.

Il-fatt li l-bniedem huwa espost għall-suriet mistkerrħa ta’
manipulazzjoni minn dawk li huma l-akat b’saħħithom .......
bħalma huma ideologiji, poter ekonomiku, sistemi politoëi
inumani, teknokrazija xjentifika, indħil esaāerat tal-mass
media......
L-ināustizzja ta’ ëerti liāijiet ëivili speëjalment għall-ħajja u
sħuħija tal-āisem, id-dritt għad-dar u għax-xogħol, id-dritt
għall-familja u għat-tnissil responsabbli tal-ulied ......
Id-dritt għas-sehem fil-ħajja publika u politika, id-dritt għallliberta’ tal-kuxjenza u għall-prattika tar-reliājon.
L-umanita qed tiāi mherra mill-konflitti, forom ta’ vjolenza,
terrorismu u gwerer....
L-oqsma kbar ta’ miŜerja u faqar materjali u morali fi
Ŝmienna, l-aborti bil-miljuni, tfal abbandunati jew maħqura
mill-genituri.
Tfal li jikbru bla ma jafu x’inhuma l-imħabba u l-edukazzjoni,
popli sħaħ bla djar u bla xogħol, nies neqsin minn dak kollu li
hu meħtieā għall-ħajja.
Permezz tal-lajëi il-Knisja issir preŜenti f’ħafna oqsma taddinja bħala għajn ta’ tama u mħabba.
Il-lajëi nsara mhumiex biss ħaddiema fl-għalqa tad-dwieli
imma huma parti mill istess dielja :

“Jiena d-dielja u intom il-friegħi.”

“Il-lajëi mhumiex biss fil-Knisja iŜda huma l-Knisja”
(Papa Piju XII)
“Issiħbu ma’ Kristu fil-magħmudija, ikomplu l-mixja tagħhom
lejn Kristu u jsiru ħaga waħda ma’ Kristu fl-Ewkaristija.”
“Bħal Kristu, imgħammdin filwaqt li jingħaqdu Miegħu u massagrifiëëju Tiegħu huma joffru lilħom infusħom u għemilħom
kollu b’hekk il-lajëi jikkonsagraw id-dinja lil Alla.”
Il-lajëi nsara huma msejjħin ukoll biex iħallu jiddi fil-ħajja
tagħhom ta’ kuljum, fil-familja u fis-soëjeta’, it-tiādid u lqawwa ta’ l-Evanāelju....
....u fl-istess ħin b’qalb bira u bis-sabar fost ilkontradizzjonijiet ta’ dan iŜ-Ŝmien, juru t-tama tagħhom filglorja ta’ dejjem.
Il-lajëi nsara huma msejjħin ukoll biex jaqdu s-Saltna ta’ Alla
u jxandruha fil-ārajja kollha tal-bniedem.

DIN HI D-DINJITA’ TAL-ĦADDIEMA TAL-MULEJ FILGĦALQA TAD-DWIELI TEIGĦU.
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