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Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu:

Biex il-ħabsin, speċjalment dawk żgħażagħ, ikunu jistgħu jerġgħu jibnu ħajjithom b’dinjità.
Ninġabar:
Insib ambjent kwiet u pożizzjoni komda biex inħejji ruħi għat-talb. Insir konxju ta’ dak li għaddej
fija: inħossni bla sabar, anzjuż, inkwetat? Inħossni maħnuq mis-soċjetà ta’ madwari, qisni ġo
ħabs? Jekk hu hekk, nipprova nikkalma. Nieħu nifs fil-fond waqt li nagħraf li Alla qed iħares lejja u
lejn ta’ madwari b’għajnejn ta’ mħabba.
Fatt ċkejken:
F’Diċembru tal-2011 Gordon Ramsay, kok famuż Ingliż nieda
proġett ġol-ħabs ta’ Brixton l-Ingilterra. Huwa għażel tnax-il
ħabsi u beda jħarriġhom fit-tisjir. Hu u l-assistenta tiegħu
qattgħu sitt xhur sħaħ mal-ħabsin, u kemm-il darba nqalgħu
battibekki u ġlied bejn il-ħabsin u Gordon. Kull ġurnata kienet
sfida, minn kif jitqassmu s-skieken sa kif ser jinqasmu il-ħabsin
bejniethom. Kienu jibdew kmieni filgħodu u jispiċċaw tard
bil-lejl, u minn tnax malajr spiċċaw sebgħa. Iżda bid-determinazzjoni tal-ħabsin li kien għad fadal
u b’xi uħud ġodda, il-‘Bad Boys’ Bakery’ (hekk kif bdew jissejħu) irnexxielhom itellgħu ikla li
mpressjonat uħud mill-aktar nies importanti fis-settur tal-ikel fl-Ingilterra.
Għalkemm l-għan oriġinali ta’ Ramsay kien li s-soċjetà tieħu xi ħaġa lura mill-ħabsin, il-ħabsin
ħadu ferm aktar: ħadu sodisfazzjon, ħadu ħiliet u esperjenza fit-tisjir, u ħadu lura s-sens ta’
dinjità. Eventwalment, erbgħa mill-ħabsin sabu xogħol wara li spiċċaw is-sentenza tagħhom
fil-ħabs, tlieta minnhom fi kċejjen ta’ ristoranti magħrufin, waqt li ieħor jaħdem ma’ għaqda li
tgħin ħabsin oħra li ħarġu mill-ħabs biex jintegraw lura fis-soċjetà.
Il-programm ġol-ħabs, magħruf bħala ‘ Life Changing Taste’ għadu għaddej sal-lum il-ġurnata.
Naħseb ftit:
Naf b’xi persuna li tħossha ġo ħabs u għandha qalbha maqtugħa?
Naf li xi ħadd li qiegħed il-ħabs jew li għandu familjari l-ħabs?
Kif naħseb li jħossuhom dawn in-nies?
Nitlob:
Nitolbuk Mulej għal kull min qiegħed il-ħabs biex ma jaqtgħux qalbhom u jsibu soċjetà li lesta
tilqagħhom lura fi ħdanha.
Kliem ta’ dawl:
“Jintqal li ħadd ma jkun jaf nazzjon jekk qabel ma jkunx mar il-ħabs. Nazzjon ma għandux jiġi
mkejjel minn kif jimxi mal-ogħla ċittadini, imma ma dawk l-aktar baxxi.” (Nelson Mandela)
X’nista’ nagħmel:
Matul din il-ġimgħa nitlob għal xi persuna li naf li qiegħda il-ħabs jew tħossha f’gaġġa.
Nipprova nkun ta’ kuraġġ u tama għal ħaddieħor.
Nara jekk nistax ngħin lil xi ħadd jerġa’ jintegra lura fis-soċjetà.

