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Tmint ijiem wara ... 
Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-festa  

tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej 
Awwissu 2022 

 
Innu waqt l-Espożizzjoni 
 
Vista lil Ġesù Ewkaristija 
O Ġesù, tifkirtek ħelwa 
timla’ ’l qalbna b’ferħ is-sema; 
iżda oħla wisq mill-għasel 
hi l-preżenza tiegħek fostna. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Jekk inlissnu jew nisimgħu 
l-isem tiegħek, Ġesù twajjeb, 
jekk indawwru ħsiebna fuqu, 
dlonk kull għaxqa nġarrbu f’ruħna. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Int il-hena tal-qalb tagħna, 
għajn tas-sewwa, dawl ta’ ruħna; 
inti tisboq kull ferħ ieħor 
u kull xewqa ta’ did-dinja. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Meta tiġi żżur lil qalbna, 
dawl is-sewwa jiddi fuqha, 
il-frugħat li jgħibu tmaqdar, 
u titħeġġeġ b’nar l-imħabba. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Xerred fuqna l-maħfra tiegħek, 
biex ngħożżuk, Ġesù, fuq kollox; 
u mexxina lejk bil-ħeffa, 
sa narawk fil-glorja tiegħek. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Infaħħruk, Ġesù, Bin Alla 
għaxqa w għożża ta’ Missierek, 
li bl-Ispirtu wriek lid-dinja 
bħala d-dija tas-sebħ tiegħu. Amen. 
 
Skont il-fehma tal-Papa: Missierna, Sliema, Glorja 
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(adorazzjoni fis-skiet) 
 
Hekk kif ninsabu quddiem il-Mulej moħbi fil-ħobż li waqt il-quddiesa ġie mibdul 
fil-ġisem imqaddes tiegħu sabiex inqimuh u nirċevuh ġewwa fina, se nitfgħu l-
ħarsa tagħna fuq bidla oħra li seħħet meta l-Mulej kien għadu jterraq fuq din l-
art u li se nkunu qegħdin niċċelebrawha għada: it-trasfigurazzjoni, il-wirja, 
quddiem ix-xhieda ta’ tliet dixxipli, tal-glorja vera li biha kien mimli Ġesù, l-Iben 
ta’ Alla magħmul laħam għalina. Għalhekk, aħna u nersqu sabiex b’qalbna 
nitilgħu ma’ Pietru, Ġwanni u Ġakbu fuq l-għolja ta’ sebħ il-Mulej hawn preżenti 
fostna, merfugħ ’il fuq, fuq l-altar, ejjew infaħħruh permezz ta’ Salm 24 billi 
flimkien intennu l-karba: Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej? 
 
Tal-Mulej hi l-art u kulma fiha,  
id-dinja u kulma jgħix fiha.  
Għax hu fuq l-ibħra waqqafha,  
u fuq ix-xmajjar fis-sod qegħedha. R/. 
 
Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej,  
min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?  
Min għandu jdejh indaf u qalbu safja,  
min ma jagħtix ruħu għall-frugħa,  
u anqas ma jaħlef bil-qerq. R/. 
 
Dan ikollu barka mingħand il-Mulej,  
u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu.  
Dan hu n-nisel ta’ dawk li jfittxuh;  
li jfittxu ’l wiċċek, Alla ta’ Ġakobb. R/. 
 
Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta’ dejjem,  
ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja!  
Min hu dan is-Sultan tal-glorja? 
Hu l-Mulej setgħan u qawwi, 
il-Mulej qawwi fit-taqbida. R/. 
 
Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta’ dejjem,  
ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja!  
Min hu dan is-Sultan tal-glorja?  
Hu l-Mulej tal-eżerċti: dan hu s-Sultan tal-glorja! R/. 
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Innu Ewkaristiku 
 
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (9, 28-36) 
Daqs tmint ijiem wara dan id-diskors, Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u ’l 
Ġakbu, u tala’ fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob, id-dehra ta’ 
wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex. U kien hemm żewġt 
irġiel jitħaddtu miegħu, Mosè u Elija, li dehru fil-glorja, jitħaddtu fuq it-tmiem 
ta’ ħajtu li kellu jseħħ f’Ġerusalemm. Pietru u sħabu kienu mejtin bin-ngħas, 
imma baqgħu mqajmin sewwa, u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġt irġiel li kienu 
miegħu. Xħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesù: 
“Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, 
waħda għal Mosè, u waħda għal Elija.” Ma kienx jaf x’inhu jgħid. Waqt li kien 
qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattiethom u huma beżgħu kif daħlu fis-sħaba. 
U minn ġos-sħaba nstama’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-maħtur, lilu isimgħu.” 
Malli nstama’ l-leħen Ġesù sab ruħu waħdu. Huma żammew is-skiet, u għal dawk 
il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw. 
 
Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek, Kristu 
 
Ir-rakkont tat-trasfigurazzjoni fl-Evanġelju skont San Luqa jibda bl-
osservazzjoni: “Daqs tmint ijiem wara...” U allura awtomatikament waħedha 
tqum il-mistoqsija: tmint ijiem wara xiex? Fil-versi ta’ qabel ir-rakkont tat-
trasfigurazzjoni, insibu li darba fost l-oħrajn, wara li jistaqsi lid-dixxipli tiegħu n-
nies u huma min kienu jaħsbu li kien, u Pietru jwieġbu: “Inti l-Messija ta’ Alla” 
(Lq 9, 20), u hemmhekk għall-ewwel darba jħabbrilhom il-passjoni tiegħu, Ġesù 
jgħid lil kulħadd:  

“Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu kuljum, 
u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min jitlef ħajtu 
għall-imħabba tiegħi, isalvaha. Għax x’jiswielu l-bniedem li jikseb id-dinja 
kollha u mbagħad jintilef jew jinqered? Għax jekk xi ħadd jistħi minni u 
minn kliemi, Bin il-bniedem ukoll jistħi minnu meta jiġi fil-glorja tiegħu u 
tal-Missier u tal-anġli mqaddsa.” (Lq 9, 23-26) 

Kliem li juri li li tkun dixxiplu ta’ Ġesù mhijiex xi logħba imma tfisser li bħalu 
jeħtieġ naqsmu fis-salib biex miegħu nkunu nistgħu naqsmu wkoll fil-glorja. U 
biex bħal donnu jagħti xhieda ta’ x’inhi din il-glorja li minnha kien se jkollu 
sehem id-dixxiplu li jagħżel li jimxi warajh, jieħu lil Pietru, lil Ġakbu u lil Ġwanni 
u jitbiddel quddiemhom. 
 



https://behold.mt/   4 
 

 
 

(adorazzjoni fis-skiet) 
 
Mulej, fil-mixja tal-fidi tagħna, inti ssejħilna biex nimxu warajk nerfgħu s-salib. 
Il-maturità nisranija hekk tfisser: li nilqgħu l-ħajja kif inhi, b’dak kollu li jiġri fiha 
u jiġi fuqna, bħala parti mit-turija ta’ mħabba tiegħek lejna li kontinwament 
qiegħed issaffina u ssalvana, jekk inħalluk, jekk nibqgħu miftuħin għall-grazzja 
tiegħek u nibqgħu nimxu warajk.  
U allura dawn it-tmint ijiem li fihom bħal donnu ma jiġri xejn, perjodu ta’ skiet, 
immarkat mill-ordinarjetà u forsi wkoll mill-monotonija, huma l-jiem tal-ħajja 
nisranija adulta tagħna mgħixa bejn l-għarfien u l-aċċettazzjoni tas-Salib fil-ħajja 
tagħna u l-laqgħa wiċċ imb wiċċ ma’ Kristu fil-glorja kollha tiegħu. Huma dawn 
it-tmint ijiem tal-ħajja tagħna mgħixa minn Ħadd għal Ħadd, mgħixa bejn laqgħa 
miegħek u oħra b’mod partikolari f’dan is-sagrament tal-Ewkaristija, li permezz 
tagħhom inti se twassalna biex niltaqgħu miegħek b’mod definittiv fis-sebħ kollu 
tiegħek. 
Imma mingħajr l-aċċettazzjoni tat-tbatija u fl-istess waqt mingħajr it-tama tal-
qawmien, il-ħajja tagħna tibqa’ bla sens, f’dinja li donna tippreferi tgħix hekk—
ħajja bla sens—basta tevita u taħbi kemm tista’ t-tbatija; dinja li żżommna tfal u 
ma twassalniex biex nimmaturaw tassew. Mulej, agħtina l-qawwa li nħaddnu s-
salib tagħna u nimxu warajk ta’ kuljum, mhux għax hi xi ħaġa faċli, imma għax 
hekk inkunu qed ningħaqdu fil-mixja tiegħek li waħedha biss tista’ twassal għall-
fidwa. 
 
Innu Ewkaristiku 
 
Aħna u ninsabu hawn flimkien ma’ Ġesù, bħal Pietru, Ġakbu u Ġwanni, nitilgħu 
miegħu fuq l-għolja spiritwali tagħna, li hu Kristu nnifsu, u ningħaqdu miegħu 
fit-talb billi wara kull talba ngħidu flimkien: Iben maħtur tal-Missier, 
ismagħna. 
 

• Mulej, inti tagħti sehem lill-Knisja mit-tbatijiet tiegħek għas-salvazzjoni 
tad-dinja: kompli agħtiha wkoll sehem mill-qdusija tiegħek, l-aktar 
permezz tas-sagramenti. R/. 

• Mulej, fuq it-Tabor inti dehert fil-glorja kollha tiegħek flimkien ma’ Mosè 
u Elija: imla bl-istess spirtu tagħhom ta’ determinazzjoni fil-qadi ta’ 
dmirhom u ħeġġa għall-verità lil dawk kollha li għandhom xi forma ta’ 
awtorità fid-dinja. R/. 
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• Mulej, inpoġġu quddiemek dawk li jgħammru fid-dlam tal-qtigħ il-qalb, 
tad-dubju u tan-nuqqas ta’ fidi: keċċi d-dlamijiet tagħhom bis-sebħ tal-
preżenza tiegħek magħhom. R/. 

• Mulej, int tħobbna bi mħabba bla qjies, hekk li tajt ħajtek għalina: agħtina 
li, meta terġa’ tidher, aħna nkunu bħalek għax narawk kif inti tassew. R/. 

• Mulej, Pietru stqarrek bħala l-Messija u l-Missier fuq it-Tabor uriek bħala 
Ibnu l-Maħtur: agħtina l-grazzja li qatt ma naqilgħu għajnejna minn fuqek. 
R/. 

• Mulej, itfa’ ħarstek fuq l-erwieħ ta’ ħutna l-mejtin li għadhom qed 
jistennew li jasal il-mument tal-laqgħa tagħhom miegħek: daħħalhom fid-
dawl tas-sebħ tiegħek bla tmiem. R/. 

 
Mulej, Iben maħtur tal-Missier, ilqa’ dan it-talb tagħna u kun magħna aħna 
nitħabtu fuq l-art biex nilħqu l-quċċata tal-muntanja vera, li hija Inti, li tgħix u 
ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Barka Sagramentali 


