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Introduzzjoni.

San Ġużepp huwa l-punt ta’ 
riflessjoni f’bosta Papiet u studji 
teoloġiċi li huwa impossibli 
li nsemmuhom kollha f’dan 
l-artiklu.   Forsi biżżejjed insemmu 
l-Eżortazzjoni Appostolika  tal-
Papa Ġwanni Pawlu II dwar 
il-persuna u l-missjoni  ta’ San 
Ġużepp fil-ħajja ta’ Kristu u 
tal-Knisja.   Mill-banda l-oħra 
l-Pontifikat ta’ Papa Franġisku 
ilu biss minn Marzu tal-2013.  
L-għan ta’ dan l-artiklu qasir huwa 
għalhekk li jħares lejn San Ġużepp 
bħala ispirazzjoni għall-ħajja 
nisranija fid-dawl tax-xogħlijiet 
ta’ Papa Franġisku.  Minkejja li 
għaddew biss sitt snin, xorta waħda 
huwa diffiċli li f’dan l-artiklu qasir 
niġbor kull referenza għal San 
Ġużepp u għalhekk ser niffoka 
biss fuq it-tagħlim prinċipali li 
fil-fehma tiegħi jimmarka dan il-
pontifikat.

Il-Papa Franġisku ddeċieda li 
jżomm il-qafas essenzjali ta’ 
l-istemma li diġà kellu, magħżula 
sa mill-konsagrazzjani episkopali 
tiegħu.  Fil-parti ta’ isfel minbarra 
l-kewkba li skont it-tradizzjoni 
tissimbolizza lill-Ommna Marija 
nsibu wkoll il-warda tan-nard li 
tindika lil San Ġużepp, Patrun 
tal-Knisja Universali.  Dawn ix-
xbihat fl-istemma tiegħu jfissru 
fil-fehma tiegħi l-qofol tat-tagħlim 
tal-Papa Franġisku li dejjem 
poġġa lil San Ġużepp flimkien 
ma’ Ommna Marija bħala mudell 
tal-ħajja nisranija tagħna.  Iħares 
lejn Ġużeppi bħala l-bniedem 
ġust imma b’messaġġ qawwi 
favur il-ġustizzja tassew li tħares 
id-drittijiet.  Ġużeppi mhux biss 
ħares il-liġi imma lil martu Marija 
u fuq kollox lil Sidna Ġesù.  Ġesù 
kien sieket imma wassal messaġġ 
qawwi ta’ mħabba kuraġġ u tama.  
Kien twajjab bla ma kien ġwejjed.  
Dawn huma fil-fehma tiegħi t-temi 

prinċipali li joħorġu 
mit-tagħlim ta’ Papa 
Franġisku.

Ir-Responsabiltà 
Soċjali. 

Il-Papa Franġisku ħareġ 
żewġ enċikliċi   Fid-
29 ta’ Ġunju 2013 ġiet 
pubblikata l-Enċiklika 
Lumen Fidei (Id-Dawl 
tal-Fidi).  Bosta jsostnu 
li l-ewwel enċiklika 
timmarka l-Pontifikat u 
lejn xiex irid iwassal.

“Il-fidi fl-Iben ta’ Alla 
magħmul bniedem 
f’Ġesù ta’ Nazaret ma tifridniex 
mir-realtà, iżda tħallina nifhmu 
t-tifsira l-aktar profonda tagħha, 
nifhmu kemm Alla jħobb lil din id-
dinja u jmexxiha lejh bla waqfien; 
u dan iwassal lin-Nisrani biex 
jimpenja ruħu, jgħix b’mod aktar 
intensiv il-mixja fuq l-art”  (18). 

Ninnutaw kif il-Papa jorbot id-
dmir tan-nisrani mal-imħabba 
t’Alla.  Fit-tieni enċiklika tiegħu  
“Laudato si’”  (Tkun imfaħħar, 
[Mulejja]) li ħarġet fl-24 ta’ Mejju 
2015, jitlaq l-Imħabba t’Alla li ġie 
fostna fid-dinja permezz ta’ Marija 
imma din id-darba jorbotha wkoll 
mas-sehem li kellu Ġużeppi. 

“Flimkien magħha, fil-Familja 
Mqaddsa ta’ Nażaret, tispikka 
l-figura ta’ San Ġużepp.  Hu ħa 
ħsieb u ħares lil Marija u lil Ġesù 
bix-xogħol tiegħu u bil-preżenza 
ġeneruża tiegħu, u ħelishom mill-
vjolenza tal-ħżiena billi ħarrabhom 
lejn l-Eġittu.  Fl-Evanġelju narawh 
bħala bniedem ġust, ħaddiem 
bieżel, b’saħħtu.  Imma mill-figura 
tiegħu toħroġ ukoll ħlewwa liema 
bħalha, li mhix ħaġa ta’ min hu 
dgħajjef imma ta’ min tabilħaqq 
hu qawwi, għajnejh miftuħa 
għar-realtà biex jista’ jħobb u

 jaqdi b’umiltà.  Għalhekk hu ġie 
ddikjarat Protettur tal-Knisja 
universali.  Anki hu jista’ jgħallimna 
nieħdu ħsieb, jista’ jqanqalna biex 
naħdmu b’ġenerożità u ħlewwa 
ħalli nħarsu lil din id-dinja li Alla 
fdalna fidejna” (242).

Id-direzzjoni ta’ Papa Franġisku 
f’din l-Enċiklika hija aktar 
espliċita u jespandi għal prijorità 
tal-lum li qajla nsibu dwarha fil-
Maġisteru, jiġifieri l-Ambjent.  Fil-
fatt hawnhekk wieħed japprezza 
l-importanza tal-Maġisteru 
għaliex tema bħal ma hija din ma 
nsibuhiex b’mod dirett fl-Iskrittura 
u għaldaqstant il-Papa mal-ewwel 
ħass il-ħtieġa li jindirizza din it-
tema.   Ta’ min ngħidu li għalkemm 
din l-enċiklika magħrufa għat-
tibdil fil-klima il-Papa jagħmel 
dan f’rabta mal-ekonomija, il-
kummerċ, ix-xogħol, il-kultura 
konsumistika, u l-valuri. 

Fl-omeliji tiegħu jerġa’ jestendi 
dan il-ħsieb tal-ħarsien ta’ San 
Ġużepp, li ħares lil Iben t’Alla għal 
mod kif Ġużeppi ħares il-valuri, 
t-twemmin u s-Sagra Familja.  
Waqt l-omelija tal-Quddiesa għoti 
tal-pallju u taċ-ċurkett tas-sajjied 
għall-bidu tal-ministeru Petrin ta’ 
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l-Isqof ta’ Ruma, nhar It-Tlieta 19 
ta’ Marzu 2013, Solennità ta’ San 
Ġużepp, stqarr: 

“B’diskrezzjoni, b’umiltà, fis-
skiet, imma bi preżenza kostanti u 
fedeltà sħiħa, anki meta ma jistax 
jifhem.  Mill-għerusija ma’ Marija 
sa l-episodju ta’ Ġesù fit-Tempju 
ta’ Ġerusalemm meta dan kellu 
tnax-il sena, hu jakkumpanja kull 
mument bl-attenzjoni u bl-imħabba 
kollha.  Hu maġenb martu Marija 
fil-mumenti sereni u f’dawk 
diffiċli tal-ħajja, fil-vjaġġ lejn 
Betlehem għaċ-ċensiment u fis-
sigħat anzjużi u ħienja tal-ħlas; 
fil-mument drammatiku tal-
ħarba lejn l-Eġittu u fit-tiftixa 
bla nifs għall-iben fit-Tempju; u 
mbagħad fil-ħajja ta’ kuljum fid-
dar ta’ Nażaret, fuq il-bank tax-
xogħol fejn għallem is-sengħa lil 
Ġesù.”

Pero jkompli l-Papa Franġisku, 
dan il-ħarsien jestendi wkoll 
għad-dmirijiet tagħna bħala 
Insara.  Il-Knisja li ma tistax 
tibqa’ siekta, għall-impenn 
soċjali u fuq kollox għall-
Ewkaristija s-sors ta’ ħajjitna. 
Dawn naturalment fuq il-kliem 
ta’ Kristu ta’ ‘‘Ħobb lil Alla fuq 
kollox u Ħobb lil għajrek bħalek 
innifsek’’ (Mark 12:30-3).   Il-Papa 
fl-istess Omelija jkompli:

“Tfisser li nieħdu ħsieb il-ħolqien 
kollu, il-ġmiel tal-ħolqien, kif 
jgħidilna l-Ktieb tal-Ġenesi u kif 
uriena San Franġisk ta’ Assisi: 
li nuru rispett għal kull ħlejqa 
ta’ Alla u għall-ambjent li fih 
ngħixu.  Hi l-ħarsien tal-bnedmin, 
li nieħdu ħsieb ta’ kulħadd, ta’ kull 
persuna, bi mħabba, speċjalment 
tat-tfal, ta’ l-anzjani, ta’ dawk 
li huma iżjed dgħajfin u li spiss 
qegħdin fil-periferija ta’ qalbna.  
Tfisser li nieħdu ħsieb ta’ xulxin 
fil-familja: il-miżżewġin iħarsu lil 
xulxin b’mod reċiproku, imbagħad 

bħala ġenituri jieħdu ħsieb ta’ 
l-ulied, u maż-żmien anki l-ulied 
isiru ħarriesa tal-ġenituri.”

Ġużeppi dwar il-Ġustizzja.

L-aktar deskrizzjoni li lkoll nafu 
dwar San Ġuzepp hija li kien “raġel 
ġust” [Mt:1:19] u għalhekk ħassejt 
li t-tema tal-ġustizzja tistħoqq 
sezzjoni għaliha.   Din tagħtina 
ħafna x’nifhmu dwar l-integrità ta’ 
Ġużeppi u li kien josserva l-liġi.  

Imma minn dak li nafu, s-sens 
ta’ ġustizzja ma waqfitx mal-
osservanza tal-liġi.  Ġużeppi kellu 
wkoll qalb u wera wkoll kuraġġ 
bħal meta ħa l-Marija b’martu u 
meta ħarab lejn l-Eġittu.

In-nisrani ma jistax jibqa’ 
indifferenti lejn l-inġustizzji 
u l-ħażen.  Matul il-Vjaġġ 
Appostoliku tal-Qdusija Tiegħu 
f’Kuba, fl-Istati Uniti tal-Amerika 
u fil-kwartieri tal-Organizzazzjoni 
tal-Ġnus Magħquda, nhar Il-
Ħamis, 24 ta’ Settembru, 2015, żar 
iċ-ċentru tal-karita’ tal-Paroċċa ta’ 
San Patrizju li tilqa’ persuni bla 
saqaf fuq rashom.  Huwa qal hekk:

“Ġużeppi kien bniedem li kien 

jagħmel mistoqsijiet lilu nnifsu, 
imma fuq kollox kien bniedem ta’ 
fidi.  U l-fidi kienet tippermettilu 
li jsib id-dawl fil-waqt li fih kollox 
kien jidher dlam; kienet il-fidi li 
sostnietu fid-diffikultajiet ta’ ħajtu.  
Bis-saħħa tal-fidi Ġużeppi għaraf 
jibqa’ miexi ‘l quddiem meta kollox 
kien jidher wieqaf.”   

Ġużeppi:   Ix-xogħol bħala parti 
mill-pjan tal-ħolqien.

Kif nafu San Ġużepp 
kien bniedem tas-sengħa, 
mastrudaxxa ([Mt:13:55]. Il-
Papa Franġisku jibni ma’ din it-
tema tax-xogħol u mingħajr ma 
jnaqqas xejn mal-importanza li 
dan għandu (tant li l-istess Knisja 
waqqfet il-Festa ta’ San Ġużepp 
Ħaddiem).  Waqt riflessjoni 
mill-Kardinal Bergoglio, illum 
il-Papa Frangisku, f’xandira 
fuq TV2000, jirrifletti dwar ir-
rwol ta’ Ġużeppi bħala għassies 
tal-misteru.  Ġużeppi impenja 
ruħu.  Ma qagħadx lura.  Seta’ 
jgħix ħajja fil-kwiet.  Seta’ 
jibqa’ għaddej bil-pjan tiegħu.  
Bergoglio jgħidilna:

“Ġużeppi huwa l-għassies tal-
misteru.  Alla, kemm kellu fiduċja 
fih biex uriehulu! Dan kien il-
misteru li l-poplu ta’ Iżrael stenna 
t-twettiq tiegħu għal sekli, għal 
ġenerazzjonijiet.  U Alla, fdalu fidu 
dak li kien meħtieġ għat-twettiq ta’ 
dan il-misteru fl-istorja tal-poplu 
ta’ Alla. Kien hekk li Ġużeppi sar 
il-bniedem  magħżul minn Alla,  
il-bniedem li kien fdat b’mod 
partikulari. U Ġużeppi ħa fuqu dan 
ir-rwol privilleġat bis-sempliċità u 
l-miltà li fiha tidher il-profondità 
tal-ispiritwalità tal-bniedem.”

L-Insara kollha għandhom sehem 
fl-għarfien u fit-trasmissjoni tal-
verita’ rivelata u jwassalhom 
għall-verita’ kollha (Katekiżmu 
tal-Knisja Kattolika 1993: 91 /r

L-Arma ta’ Papa Franġisku li fiha tinkorpora 
simbolikament lis-Sagra Familja 
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ta’ Kristu, Alla uriena li jħobbna 
(Lq. 19,10; Gw. 4,42) u ried 
iwettaq darba għal dejjem il-patt 
ta’ ħbiberija magħna. (Mk 14:23).

Kif għidna aktar ‘il fuq, il-Papa 
jagħraf l-importanza ta’ Ġużeppi 
flimkien ma’ Marija fil-pjan tas-
Salvazzjoni.  Waqt l-Angelus, nhar 
Il-Ħadd, 18 ta’ Diċembru 2016 
jgħidilna li wara Marija:

“Il-protagonista l-ieħor hu San 
Ġużepp.  L-evanġelista juri biċ-
ċar kif waħdu, Ġużeppi ma setax 
jifhem l-avveniment li kien qed 
iseħħ taħt għajnejħ, jiġifieri, 
t-tqala ta’ Marija.  Propju dak 
il-waqt, fil-mument tad-dubju, u 
wkoll ta’ diqa ta’ qalb, Alla jersaq 
lejh – lilu wkoll – bil-messaġġier 
tiegħu li jdawwlu dwar in-natura 
ta’ dik il-maternità: «It-tarbija 
li tnisslet fiha ġejja mill-Ispirtu 
s-Santu» (v. 20).  B’hekk, quddiem 
dil-ġrajja straordinarja, li żgur 
qanqlet f’qalbu tant mistoqsijiet, 
hu jafda għal kollox f’Alla li resaq 
qribu, u fuq il-parir li nagħta, ma 
jirroftax lill-għarusa mwiegħda 
imma jeħodha għandu, u jiżżewweġ 
lil Marija.  Meta b’għajnejh 
miftuħa u bl-imħabba laqgħa lil 
Marija, Ġużeppi laqgħa lil Dak li 
kien hemm fiha mnissel bil-ħidma 
meraviljuża ta’ Alla li għaliH xejn 
ma hu impossibbli.  Ġużeppi, raġel 
umli u ġust (cfr v. 19), jgħallimna 
li dejjem għandu jkollna fiduċja 
f’Alla, li jersaq qribna: meta 
Alla jersaq lejna aħna għandu 
jkollna fiduċja fiH.  Ġużeppi 
jgħallimna li għandna nħalluH 
imexxina bl-ubbidjenza konxja.”

Mhux ta’ b’xejn li San  Ġużepp huwa 
l-Patrun tal-Knisja Universali.  
Kull min jemmen fi Kristu għandu 
kurżita’ kbira fuq is-saltna tiegħu 
li tant jitkellem dwarha. Ġesù 
wiegħdna s-Saltna, u aktar ma 
nimxu warajh bla dubju ta’ xejn 
irridu nkunu nafu aktar dwarha. 
Id-dixxipli ta’ żmien Kristu, 
kellhom l-istess mistoqsijiet, u 
setgħu jisimgħu minn fomm Ġesù 
nnifsu, x’jgħandu x’jgħidilna dwar 
is-saltna. Ġesù jgħid lid-dixxipli 
tiegħu li s-Saltna t’Alla tixbaħ lil 
żerriegħa tal-mustarda, “l-iċken 
fost iż-żrieragħ kollha” imma meta 
tikber issir “l-akbar waħda fost il-
ħxejjex kollha”

Konklużjoni 

Il-Pontifikat tal-Papa Franġisku 
ċertament ser jibqa’ magħruf 
għat-tjubija u l-imħabba.  Nifhem 
li hawn iħares lejn San Ġużepp, 
raġel twajjeb li ħabb u ħabb 
immensament.  Il-Papa Franġisku 
fetaħ il-bibien tal-Knisja u ma 
staħbiex wara l-liġijiet tal-Knisja.  
Nifhem li anke hawn iħares lejn San 
Ġużepp li seta’ bagħat lil Marija 
skont il-liġijiet ta’ żmienu imma 
minflok laqagħha b’imħabba.  U 
wara kollox Sidna Ġesù mhux dak 
li għamel fil-ħajja pubblika tiegħu; 
laqa’ lil midinbin u l-imwarrbin 
tas-soċjetà?  il-Papa Franġisku ġej 
mill-Amerika Latina fejn insibu 
bosta pajjiżi maħkumin minn 
inġustizzji kbar.  U kif nistgħu bħal 
San Ġużepp inkunu ġusti jekk ma 
nitkellmux dwar il-ġustizzja?  

Bla dubju ta’ xejn għad naraw iżjed 
riflessjonijiet sbieħ u profondi mill-
Papa Franġisku dwar San Ġużepp.  

Nirringrazzja lill-bord editorjali 
talli għal sena oħra reġgħu 
avviċinawni biex nikteb fuq din 
il-pubblikazzjoni u Nawguralkom 
minn qalbi il-Festa t-tajba...Festa 
li tgħamel ġieħ lil San Ġużepp!

’ Gwanni 2,20-27: 16,13).   Waqt 
diskors lid-diriġenti u l-personal 
tal-ġurnal ta’ kuljum Avvenire,  
jgħid li Ġużeppi huwa “Hu 
l-edukatur li – bla ma jippretendi 
xejn għalih innifsu – isir missier 
grazzi għall-preżenza tiegħu, 
għall-ħila tiegħu li jsieħeb oħrajn, 
li jkabbar il-ħajja u jgħaddi xogħlu 
lill-oħrajn. “
  
Ġużeppi fil-Pjan tas-Salvazzjoni 

Ġesù huwa il-milja tal-pjan t’Alla. 
Mhuwiex suġġett fost l-oħrajn, 
imma iċ-ċentru fost kollha. Ma 
jistax għalliem tar-Reliġjon 
jgħallem id-duttrini tal-fidi b’mod 
iżolat. Mhux biżżejjed li tgħallem 
li Ġesù qam mill-mewt imma trid 
tapplikah fil-kuntest tagħna - is-
salvazzjoni tagħna.

Alla, fit-Testment il-Qadim ħalaq 
il-bniedem xbieha tiegħu, tkellem 
mal-bniedem u ried jaqsam l-istess 
ħajja tiegħu (Ġen 3,8);  Alla għamel 
patt ma’ Mose’ li hu jkun Alla 
tagħhom u huma il-poplu tiegħu 
( Eż 19,5);  Alla ried jidħol f’patt 
ma’ Israel, bħal għarus b’fedeltà 
lejn min iħobb ( Osea 2: 19-20). 
Għall-Kattoliċi, Alla mhux biss 
intervena fl-istorja, iżda daħal fl-
istorja permezz ta’ Kristu. Il-milja 
tar-rivelazzjoni ta’ Alla, laħqet 
il-qofol tagħha fir-rivelazzjoni. 
Bħall ma Alla għamel patt mal-
poplu Lhudi, u ħarighom mill-
Eġittu għal stat ta’ libertà, hekk 
ukoll bil-mewt u l-qawmien ta’ 
Kristu aħna għandna salvazzjoni. 
Kristu, il-mexxej tagħna, qam 
mill-mewt, u dan huwa ta’ kuraġġ 
kbir għalina l-bnedmin. Permezz


