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“Mill-ħabs	oħroġni,	biex	irrodd	ħajr	lil	ismek”	
Adorazzjoni	Ewkaristika	tal-Ewwel	Ġimgħa	tax-Xahar	

Lulju	2022	
	
Innu	waqt	l-Espożizzjoni	
	
Vista	lil	Ġesù	Ewkaristija	
Il-Verb	t’Alla	niżel	fostna	
u	sar	bniedem,	għammar	magħna	
bla	ma	ħalla	lil	Missieru,	
ħa	sseħħ	bih	il-fidwa	tagħna.	

Missierna,	Sliema,	Glorja	
F’dik	il-lejla	li	d-dixxiplu	
kien	se	jtih	f’idejn	l-għedewwa,	
huwa	ngħata	lid-dixxipli	
fil-ħobż	ħaj	li	fih	kull	ħlewwa.	

Missierna,	Sliema,	Glorja	
F’żewġ	xbiehat	għeżież	ħallielna	
Ġismu	w	Demmu,	l-Ikla	tiegħu,	
biex	ġo	fina	jiżra’	l-ħajja	
li	għad	ngħixu	flimkien	miegħu.	

Missierna,	Sliema,	Glorja	
Twieled,	u	sar	wieħed	minna;	
għex,	u	fl-Ikla	baqa’	magħna;	
miet,	u	ħallas	prezz	il-fidwa;	
issa	jsaltan,	jippremjana.	

Missierna,	Sliema,	Glorja	
Vittma	mqaddsa,	li	salvajtna,	
li	ftaħtilna	l-bieb	tal-ġenna,	
biegħed	minna	l-ħbit	tal-għadu,	
qawwi	l-qalb	li	bik	tithenna.	

Missierna,	Sliema,	Glorja	
’L	Alla	wieħed,	tlett	Persuni,	
nagħtu	ġieħ	u	nfaħħru	u	nbierku;	
hu	jagħtina	li	fil-glorja	
ta’	bla	tmiem	flimkien	nixxierku.	Amen.	
	
Skont	il-fehma	tal-Papa:	Missierna,	Sliema,	Glorja	
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(adorazzjoni	fis-skiet)	
	
Int	hienja,	Ruma,	li	sebbaħt	ħitanek	
bid-demm	għażiż	ta’	prinċpijiet	hekk	għolja:	
għax	kienu	l-merti	tagħhom	mhux	ġrajjietek,	
li	minnek	għamlu	l-ġawhra	tal-bliet	kollha!	
	
Hekk	tgħanni	l-Knisja	waqt	it-talba	tal-Għasar	fis-Solennità	ta’	San	Pietru	u	San	
Pawl	li	għadna	kemm	iċċelebrajna	jumejn	ilu.	Pietru	u	Pawlu,	żewġ	estremi,	żewġ	
modi	ta’	ħsieb,	imma	li	flimkien	kienu	ta’	pedament	sod	li	fuqu	Kristu	bena	seklu	
wara	 l-ieħor	 il-Knisja	 tiegħu,	 u	 għadu	 jibniha.	 Għaldaqstant,	 f’dan	 il-ħin	 ta’	
adorazzjoni	 flimkien,	 se	 nersqu	 quddiem	 il-Mulej	 permezz	 ta’	 dawn	 iż-żewġ	
figuri	 u	 nħallu	 l-esperjenza	 u	 l-qawwa	 tax-xhieda	 tagħhom	 tixprunana.	 Se	
nikkontemplaw	żewġ	xeni	fil-ħabs,	waħda	tissolva	bil-ħelsien	u	l-oħra	le,	imma	
t-tnejn	indirizzati	għax-xhieda	sabiex	l-Evanġelju	jkompli	jixxandar	lill-bnedmin	
kollha.	
Il-ħabs	jista’	jieħu	diversi	forom	fil-ħajja	tagħna.	Hemm	il-ħabs	li	nagħżluh	aħna	
tad-dnub	u	tal-għeluq	fina	nfusna	fl-egoiżmu	u	l-biża’	tagħna.	Hemm	il-ħabs	tal-
vizzju	li	jibda	b’għażla	ħażina	tagħna	imma	mbagħad	insibu	ruħna	maqbudin	fih	
u	ma	 nistgħux	 neħilsu	minnu.	Hemm	 il-ħabs	 tal-ġudizzji,	 sew	 frott	 l-għażliet	
ħżiena	 tagħna	 li	minħabba	 fihom	 is-soċjetà	 tittimbrana	 u	ma	 tagħtiniex	 ċans	
ieħor,	 u	 sew	 frott	 l-għażla	 tat-tajjeb	 li	minħabba	 fiha	 nsibu	 ruħna	mwarba	 u	
kkundannati.	 Hemm	 il-ħabs	 ta’	 meta	 l-limiti	 umani	 tagħna	 u	 ċ-ċirkostanzi	
personali	tagħna	nesperjenzawhom	bħala	jasar	flok	bħala	parti	minn	min	aħna	
jew	 bħala	 mezzi	 li	 bihom	 nistgħu	 nifdu	 lilna	 nfusna.	 Hu	 x’inhu	 l-ħabs	 li	 fih	
ngħammru,	 sew	 jekk	 kriminali	 u	 sew	 jekk	 tal-martri,	 it-talba	 tagħna	 llum	
quddiem	il-Mulej	hi	li	jiġi	jżurna	u	jagħtina	kelma	ta’	tama	kif	għamel	ma’	Pietru	
u	ma’	Pawlu	fi	stadji	differenti	tal-missjoni	tagħhom.		
	
Innu	Ewkaristiku	
	
Qari	mill-Ktieb	tal-Atti	tal-Appostli	(12,	5-11)	
F’dak	iż-żmien,	Pietru	kien	arrestat	fil-ħabs,	bil-għassa	miegħu.	Fl-istess	ħin,	il-
Knisja	 kienet	 qiegħda	 titlob	 ’l	 Alla	 għalih	 bil-ħeġġa.	 Fil-lejl	 stess	 ta’	 qabel	ma	
Erodi	kellu	joħroġ	’il	Pietru,	dan	kien	rieqed	bejn	żewġ	suldati,	marbut	b’żewġ	
ktajjen,	waqt	li	xi	għassiesa	kienu	għassa	mal-bieb	tal-ħabs.	F’daqqa	waħda	ġie	
hemm	anġlu	tal-Mulej,	u	dawl	idda	mal-kamra.	L-anġlu	ta	lil	Pietru	daqqa	fuq	
ġenbu,	 qajmu	 u	 qallu:	 “Qum	 malajr.”	 Il-ktajjen	 waqgħu	 minn	 ma’	 idejh.	
Imbagħad	 l-anġlu	 qallu:	 “Dawwar	 il-mantar	 miegħek	 u	 imxi	 warajja.”	 Pietru	
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ħareġ	u	mexa	warajh,	bla	ma	ntebah	li	dak	li	kien	qiegħed	jiġri	permezz	tal-anġlu	
kien	tassew;	ħaseb	li	kienet	xi	ħolma.	
Għaddew	l-ewwel	għassa,	u	t-tieni	waħda	wkoll,	u	waslu	ħdejn	il-bieb	tal-ħadid	
li	kien	jagħti	għall-belt;	u	dan	infetah	waħdu.	Ħarġu,	u	mxew	tul	it-triq.	F’daqqa	
waħda	 l-anġlu	 telaq	 minn	 ħdejh.	 Imbagħad	 Pietru	 ġie	 f’tiegħu,	 u	 qal:	 “Issa	
qiegħed	ninduna,	 tabilħaqq,	 li	 l-Mulej	bagħat	 l-anġlu	tiegħu	u	ħelisni	minn	 id	
Erodi	u	minn	dak	kollu	li	l-Lhud	kienu	qegħdin	jistennew	li	jsir.”	
		
Il-Kelma	tal-Mulej.	
R/.	Irroddu	ħajr	lil	Alla.	
	
Minkejja	li	Pietru	kien	rieqed	frott	il-kedda	tal-ġurnata,	il-Knisja	kienet	qiegħda	
titlob.	 U	 aħna	 wkoll	 hekk	 qegħdin	 nagħmlu:	 qegħdin	 nitolbu	 għall-ħelsien;	
qegħdin	nitolbu	bit-tama	f’qalbna;	qegħdin	nitolbu	għal	ħutna	mġarrba;	lil	hinn	
mill-firdiet	 u	 d-differenzi	 kollha	 bejnietna,	 qegħdin	 inkunu	 tassew	 Knisja	
magħquda	fit-talb.	
U,	filwaqt	li	l-Knisja	titlob,	inti	bgħatt	kelma	lil	Pietru:	“Qum	malajr.”	Il-verb	użat	
hawn	huwa	verb	tal-Għid,	verb	li	jintuża’	biex	ifisser	il-qawmien	tiegħek,	Mulej	
Ġesù,	mill-mewt.	Meta	kollox	kien	jidher	mitluf	għal	Pietru,	inti	terġa’	tagħtih	il-
ħajja	sabiex	ikompli	bix-xhieda	tiegħu	għax	is-siegħa	tiegħu	kienet	għadha	ma	
waslitx.	
Huwa	 biss	 meta	 nħalluk	 tfesfes	 f’widnejna	 fl-iljieli	 mudlama	 tagħna,	 “Qum	
malajr,”	li	jaqgħu	l-ktajjen	ta’	dak	kollu	li	ijassarna	jew	ixekkilna	milli	nkunu	min	
imsejħin	inkunu.	Hija	l-qawwa	tiegħek	li	toħroġna	mill-għeluq	tal-ħabsijiet	fejn	
poġġewna,	 eskludewna,	minħabba	 f’ismek,	 jew	 fejn	 inħbejna	 aħna	 bil-biża’,	 u	
tlibbisna	 mill-ġdid	 bil-matar	 profetiku	 sabiex	 nibqgħu	 nagħtu	 xhieda	 tal-
qawmien	 tiegħek—jew	 aħjar	 jirnexxielna	 nħallu	 lilek	 tagħti	 xhieda	 għalik	
innifsek	fina	u	permezz	tagħna,	dgħajfin	kif	aħna.	
	
(adorazzjoni	fis-skiet)	
	
Ejjew	induru	lejn	il-Mulej	permezz	ta’	Salm	142,	billi	ngħidu	flimkien:	Mill-ħabs	
oħroġni,	biex	irrodd	ħajr	lil	ismek.	
	

Salm	142,	2-4.	6-8	
B’leħen	qawwi	lill-Mulej	insejjaħ,	
b’leħen	qawwi	lill-Mulej	nitlob.	
Irressaq	quddiemu	t-tnehid	tiegħi,	
id-dwejjaq	tiegħi	quddiemu	nqiegħed.	R/.	
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Xħin	ruħi	ġo	fija	tinfena,	
int	tkun	taf	minn	xiex	għaddej.	
Lilek,	Mulej,	insejjaħ;	
ngħidlek:	“Inti	l-kenn	tiegħi,	
inti	sehmi	f’art	il-ħajjin.	R/.	
	
Agħti	widen	għall-għajta	tiegħi,	
għax	ninsab	mitluq	għall-aħħar.	
Eħlisni	minn	dawk	li	daru	għalija,	
għax	huma	aqwa	minni.	R/.	
	
Mill-ħabs	oħroġni,	biex	irrodd	ħajr	lil	ismek.	
Madwari	jduru	l-ġusti,	għax	int	timxi	tajjeb	miegħi.	R/.	
	
Innu	Ewkaristiku	
	
Qari	mill-Ktieb	tal-Atti	tal-Appostli	(22,	30;	23,	6-11)	
F’dak	 iż-żmien,	 billi	 l-fizzjal	 ried	 jaf	 sewwa	 biex	 kienu	 qegħdin	 jakkużawh	 il-
Lhud,	l-għada	ħallu	mill-irbit	u	ordna	li	jiltaqgħu	l-qassisin	il-kbar	u	s-Sinedriju	
kollu;	imbagħad	bagħat	iġib	lil	Pawlu	u	ressqu	quddiemhom.	
Issa	Pawlu	kien	jaf	li	xi	wħud	kienu	min-naħa	tas-Sadduċej	u	oħrajn	min-naħa	
tal-Fariżej.	Għalhekk	għajjat	fis-Sinedriju:	“L-aħwa,	jien	Fariżew	u	bin	il-Fariżej;	
hu	għalhekk	li	qiegħed	isir	ħaqq	minni,	minħabba	t-tama	fil-qawmien	minn	bejn	
l-imwiet.”	Kif	qal	hekk,	qamet	tilwima	bejn	il-Fariżej	u	s-Sadduċej,	u	l-ġemgħa	
nqasmet.	Għax	 is-Sadduċej	 jgħidu	li	 la	hemm	qawmien	minn	bejn	 l-imwiet,	 la	
anġli	u	lanqas	spirti;	waqt	li	l-Fariżej	jistqarru	dan	kollu.	Imbagħad	qam	storbju	
kbir;	xi	kittieba	tan-naħa	tal-Fariżej	qamu	u	bdew	jeħduha	bil-qawwa	kollha	mal-
oħrajn	u	jgħidu:	“Aħna	ma	nsibu	xejn	ħażin	f’dan	il-bniedem.	Min	jaf	kellmux	xi	
spirtu	 jew	 anġlu?”	 It-tilwim	 aktar	 kiber,	 u	 għalhekk	 il-fizzjal,	 billi	 beża’	 li	 se	
jtertqu	 lil	 Pawlu,	 ordna	 lis-suldati	 jinżlu	 jaħtfuh	 minn	 nofshom	 u	 jeħduh	 il-
fortizza.	
Fil-lejl	ta’	wara,	il-Mulej	deherlu	u	qallu:	“Agħmel	il-qalb!	Kif	tajt	xhieda	għalija	
f’Ġerusalemm,	hekk	ukoll	jeħtieġ	li	tagħti	xhieda	f’Ruma.”	
		
Il-Kelma	tal-Mulej.	
R/.	Irroddu	ħajr	lil	Alla.	
	
M’hemmx	punt	li	fih	nistgħu	ngħidu	li	tajna	xhieda	biżżejjed.	M’hemmx	siegħa	li	
fiha	se	jieqfu	l-provi	u	nkunu	nistgħu	nieqfu	nitolbu	lil	Missierek,	“la	ddaħħalniex	
fit-tiġrib,”	għax	il-Kelma	tiegħek	awtomatikament,	minna	nnifisha,	issuqna	biex	
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nibqgħu	 sinjali	 jiddu	 fid-dlam	 tad-dinja	 tal-qawmien	 tiegħek.	 U,	 minnha	
nnifisha,	din	l-għażla	ġġib	magħha	taħbit	u	tiġrib,	inkomprensjonijiet	u	nuqqas	
ta’	qbil.	U	għalhekk,	 il-kelma	 li	 tibgħat	 lil	Pawlu	u	 lilna	mhijiex	konsolazzjoni	
fiergħa	li	kollox	se	jiġi	favurina,	imma	hija	kelma	ta’	verità	imsieħba	ma’	kelma	li	
tagħti	 l-kuraġġ	u	 l-qawwa:	 “Agħmel	 il-qalb!”—kelma	 li	 sserrħilna	qalbna	 li	 fil-
mumenti	tal-prova	m’aħniex	imħollija	waħedna	imma	se	tkun	inti	li	tmexxina	u	
turina	t-triq	 li	 jeħtieġ	naqbdu.	Din	it-triq	żgur	li	se	tkun	imserrpa,	se	naraw	l-
għarqa,	se	tkun	skomda,	imma	se	naslu	għax	hu	inti	li	se	twassalna,	għax	hu	inti	
t-Triq.	
	
(adorazzjoni	fis-skiet)	
	
Mulej,	 int	 biss	 għandek	 is-seta’	 li	 tinfed	 il-ħitan	 tal-ħabsijiet	 tagħna,	 li	 fihom	
qafluna	jew	inqfilna	aħna,	sabiex	teħlisna.	U	għalhekk	induru	lejk	u	ntennulek:	
Eħles	lill-poplu	tiegħek,	Mulej.		

• Inpoġġu	quddiemek,	Mulej,	is-suċċessuri	tal-Appostli—il-Papa	u	l-isqfijiet	
kollha—sabiex	timliehom	bil-kuraġġ	li	jwasslu	l-verità	kif	tassew	hi.	R/.	

• Inpoġġu	 quddiemek,	 Mulej,	 il-popli	 li	 jinsabu	 mifnija	 bil-gwerra	 u	 l-
kunflitti	politiċi	sabiex	f’nofshom	mill-ġdid	tiżra’	l-paċi	tiegħek.	R/.	

• Inpoġġu	 quddiemek,	 Mulej,	 lil	 dawk	 li,	 anke	 fi	 żminijietna,	 huma	
ppersegwitati	 jew	 fil-ħabs	 minħabba	 l-fidi	 tagħhom	 fik	 sabiex	
twemminhom	fik	ma	jiġi	qatt	nieqes.	R/.	

• Inpoġġu	 quddiemek,	 Mulej,	 lil	 dawk	 kollha	 li	 bħall-Appostli	 qed	
issejħilhom	 biex	 iħallu	 kollox	 u	 jiddedikaw	 ħajjithom	 għax-xandir	 tal-
Kelma	tiegħek	sabiex	b’ġenerożità	jwieġbu	għas-sejħa	tiegħek.	R/.	

• Inpoġġu	 quddiemek,	 Mulej,	 lil	 ħutna	 li	 jinsabu	 fil-ħabs	 ħtija	 tagħhom	
sabiex	tagħtihom	il-faraġ	u	rieda	soda	li	jirriformaw	ruħhom.	R/.	

• Inpoġġu	quddiemek,	Mulej,	 l-erwieħ	ħutna	mejtin	sabiex	ma	ddumx	ma	
sseħibhom	mal-Appostli	u	l-Qaddisin	fil-hena	tas-sema.	R/.	

	
Qawwina,	Mulej	Ġesù,	bit-talb	tal-Appostli	San	Pietru	u	San	Pawl,	u	agħti	 lill-
Knisja	tiegħek	għajnuna	għas-salvazzjoni	ta’	dejjem	permezz	ta’	dawk	li	bihom	
għallimtha	taqdi	d-dmirijiet	qaddisa	tagħha	lejk.	Inti	li	tgħix	u	ssaltan	għal	dejjem	
ta’	dejjem.	Amen.	
	
Barka	Sagramentali	
	
		


