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“Huma qagħdu għajnejhom fih. Billi ra b’għajnejh ...” 
Adorazzjoni Ewkaristika 

Għal matul it-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa Matul is-Sena Ċ 
Settembru 2022 

 
Innu waqt l-Espożizzjoni 
 
Vista lil Ġesù Ewkaristija 
Kristu, dawl veru, tjieba w ħajja tagħna, 
ħniena bla qjies, u ferħ tassew tad-dinja, 
int b’demmek il-għażiż ridt issalvana 
mill-mewt ta’ dejjem. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Kebbisna, nitolbuk, bin-nar ta’ mħabbtek, 
u żommna sħaħ fid-dawl qaddis tal-fidi; 
minn jum għall-ieħor wettaq dejjem fina 
it-tama hienja. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Xejjen b’setegħtek lil missier il-gideb, 
u biegħed minna t-tnassis kollu tiegħu; 
ibgħat, Mulej, l-Ispirtu s-Santu tiegħek 
ħa jgħammar fina. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Ħallieq ta’ kollox u feddej tad-dinja, 
Kristu Sultan, imħallef ġust tal-bniedem, 
ilqa’ t-talb tagħna bit-tifħir ta’ qalbna, 
u ħenn għalina. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Ħa tisma’ talbna t-Trinità Qaddisa, 
Alla l-Missier, int l-Iben, u l-Ispirtu; 
u lilkom trodd bla heda d-dinja kollha 
tifħir u glorja. Amen. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Skont l-intenzjoni tal-Papa: Missierna, Sliema, Glorja 
 
Innu Ewkaristiku 
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Lejn tmiem l-Ittra Appostolika li titkellem dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ħadd, Dies 
Domini, il-Papa San Ġwanni Pawlu II jistqarr li: 

Minn Ħadd għal Ħadd, imdawwla minn Kristu, il-Knisja timxi ′l quddiem 
lejn il-Ħadd bla tmiem ta’ Ġerusalemm tas-sema, li “ma teħtieġ la xemx u 
lanqas qamar idawluha, għax biex iddawwalha għandha l-glorja ta’ Alla u 
l-musbieħ tagħna hu l-Ħaruf” (Apok 22, 23). (par. 84) 

Il-liturġija tal-Knisja timxi minn Ħadd għal Ħadd, hekk li matul il-ġimgħa 
tkompli tiċċelebra dak li ċċelebrat fil-Ħadd ta’ qabel sakemm jerġa’ jasal il-Ħadd. 
Hekk kif għadna qegħdin niċċelebraw it-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa Matul is-Sena, 
se nerġgħu nħallu l-kliem tal-Evanġelju tal-Ħadd li għadda jidwi f’widnejna 
sabiex mill-ġdid inħallu dan il-kliem jinżel u jgħammar f’qalbna u hekk imiss 
ukoll il-ħajja tagħna mill-ġdid. 
 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (14, 1. 7-14) 
Darba, kien is-Sibt, Ġesù daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol 
għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih. Billi ra b’għajnejh kif il-mistednin bdew 
jagħżlu l-postijiet ta’ quddiem fil-mejda, qalilhom din il-parabbola: “Meta wieħed 
jistiednek għal xi festa ta’ tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta’ quddiem, li ma jkunx 
hemm xi mistieden aqwa minnek, u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek 
jgħidlek: ‘Agħti l-post lil dan’, u int imbagħad, b’regħxa ta’ mistħija fuqek, ikollok 
tieħu l-post tal-aħħar. 
Għall-kuntrarju, meta tkun mistieden, mur inxteħet fil-post tal-aħħar, biex meta 
jiġi dak li stiednek jgħidlek: ‘Ħabib, itla’ f’post aktar ’il fuq’. U dan ikun ta’ ġieħ 
għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għax kull min jitkabbar, 
jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar”. 
Imbagħad qal ukoll lil dak li kien stiednu: “Meta tagħti ikla jew pranzu, tistedinx 
lil ħbiebek jew lil ħutek jew lil qrabatek, u anqas ġirien għonja, għax għandhom 
mnejn imbagħad jistiednu lilek huma, u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun 
għamiltilhom. Għall-kuntrarju, meta tagħmel ikla, stieden il-foqra, il-magħtubin, 
iz-zopop u l-għomja, u hieni int, għax dawn ma għandhomx minn fejn iroddulek 
pjaċir bi pjaċir, imma jroddhulek Alla meta l-ġusti jqumu għall-ħajja”. 
 
Il-Kelma tal-Mulej. 
R/. Tifħir lilek, Kristu. 
 
“Huma qagħdu għajnejhom fih. Billi ra b’għajnejh ...” Huma jħarsu lejh u hu 
jħares lejhom... mhux f’għajnejn xulxin imma t-tnejn—il-Fariżej u Ġesù—iħarsu 
lejn il-mod kif se ġġib ruħha l-parti l-oħra. Ħadd minnhom ma jipprova jinħeba: 
Ġesù quddiem kulħadd ifejjaq wieħed raġel minkejja li kien is-Sibt; huma, bla 
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mistħija ta’ xejn, ifittxu l-postijiet prominenti minkejja li kienu tal-istess partit, 
tal-istess fehma fit-twemmin tagħhom, minkejja li l-għan tal-eżistenza tagħhom 
bħala għaqda reliġjuża kien proprju l-ħarsien tal-liġi fil-milja tagħha, liema liġi 
kienet tħeġġeġ il-karità, l-imħabba lejn kulħadd, b’mod speċjali lejn il-batuti u 
l-imwarrbin.  
Mulej, il-ħarsa tagħna fuq xulxin ġieli tkun l-istess: ħarsa ta’ ġudizzju, għassa biex 
ħadd ma jqarraq bina u jeħodilna postna, iwaqqagħna mill-pożizzjoni tagħna, 
jieħu xi ħaġa iktar minna ukoll jekk forsi hu ħaqqu jew jeħtieġha u aħna le ... hekk 
li minn proxxmu jsir theddida, minn ħabib isir għadu. U s-soċjetà tagħna hija 
mibnija fuq dan in-nuqqas ta’ fiduċja, kultant anke fil-Knisja, fil-komunitajiet 
tagħna, fil-familji tagħna. Imma nafu biżżejjed kemm, kull fejn hemm din 
in-nuqqas ta’ fiduċja bażika, hu faċli ħafna li kollox jikkrolla u jisfaxxa fix-xejn.  
Mill-banda l-oħra nagħrfu fuqna l-ħarsa tiegħek. Xi minn daqqiet inħossuha 
bħala ħarsa kollha protezzjoni u providenza. Drabi oħra nħossuha ħarsa ta’ 
kundanna, forsi għax f’qalbna għad hemm biża’ minnek li mhuwiex il-biża’ 
qaddis ta’ Alla imma huwa biża’ mill-bojja, l-eżekutur tal-kundanna tal-mewt 
eterna tagħna. U dan ir-raġunament jisirqilna l-fiduċja li fuqha tibni l-fidi fik.  
Mulej, hekk kif ninsabu hawn quddiemek, agħmel li nagħrfuk qed tħares lejna 
b’ħarsa kollha mħabba, ħarsa kontemplattiva, ħarsa ta’ ħarsien, ħarsa li ma 
tgħaffiġniex jew tisirqilna l-libertà imma ħarsa li terġa’ troddilna l-libertà għax 
teħlisna mill-ġudizzji li joħonquna u l-ħars ’l isfel li jbaxxina u jaqtagħlna qalbna. 
U agħtina l-istess ħarsa fuq ħutna: ħarsa li ma tidħolx f’kompetizzjoni jew tara 
lill-ieħor bħala għadu, imma ħarsa attenta għall-ħtiġijiet tal-ieħor, ħarsa 
sensittiva, li tifhem u tagħder.  
 
Innu Ewkaristiku 
 
Bil-ħarsa tagħna fuq il-Mulej, ejjew nitolbu Salm 123 billi nwieġbu flimkien: 
Għajnejna lejk, Mulej, sa ma jkollok ħniena minna. 
 
Lejk nerfa’ għajnejja, 
int li tgħammar fis-smewwiet. 
Ara, bħal għajnejn il-qaddejja 
lejn id sidhom; hekk għajnejna lejn il-Mulej. R/. 
 
Bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha; 
hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna, 
sa ma jkollu ħniena minna. R/. 
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Ħenn għalina, Mulej, ħenn għalina, 
għax mitmugħa sax-xaba’ bit-tagħjir. 
Imxebbgħa għall-aħħar ruħna 
biż-żebliħ tal-għonja, bit-tagħjir tal-kburin. R/. 
 
(adorazzjoni fis-skiet) 
 
Għajnejna lejk, Mulej, bħala qaddejja tiegħek, u int għajnejk lejna bħala ħbieb 
tiegħek. “Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x’jagħmel sidu; 
sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kulma smajt mingħand Missieri jiena 
għarrafthulkom” (Ġw 15, 15). Hekk għedt lid-dixxipli tiegħek waqt l-aħħar ikla 
magħhom, u hekk tgħid lilna wkoll. U għalhekk, minkejja li aħna qaddejja 
ċkejkna, nersqu lejk bil-fiduċja tal-ħbieb u rresqulek it-talbiet tagħna. 
 

• Ħares lejn il-Knisja tiegħek u agħtiha li tħares lejn ir-realtà tad-dinja u ta’ 
żminijietna bl-istess ħarsa tiegħek sabiex hekk ikollha l-ħila twassal 
il-verità tiegħek b’mod li jinftiehem. Nitolbu.  

• Ħares ’il dawk kollha li għandhom xi setgħa sabiex il-ħarsa tagħhom ma 
tkunx mimlija kilba għall-poter u l-fama, imma tkun ħarsa attenta biex 
taqdi u taħdem għall-ġid komuni. Nitolbu. 

• Itfa’ ħarstek fuq dawk li minħabba l-età, mard jew diżabbiltà, ma jistgħux 
iħarsu bl-għajnejn tal-ġisem sabiex tkabbar fihom qalb sensittiva li tkun 
kapaċi tara xorta waħda mingħajr ma tara. Nitolbu. 

• Ara l-qagħda ta’ ħutna li jinsabu fil-faqar jew qed ibatu xi forma ta’ 
diskriminazzjoni u qanqal fi qlubna l-kuraġġ sabiex isseħħ il-ġustizzja 
tassew. Nitolbu. 

• Qawwi qalb dawk iż-żgħażagħ li fuqhom xħett il-ħarsa tiegħek u 
għażilthom għalik u għall-qadi tal-poplu tiegħek sabiex iwieġbu 
b’ġenerożità għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. 

• Dawwar għajnejk lejn l-erwieħ ta’ ħutna l-mejtin sabiex ma jdumux ma 
jkunu jistgħu jarawk wiċċ imb wiċċ. Nitolbu. 

 
Ħares, Mulej, lejn l-umanità, li għaliha Int ma stmerrx tagħti ħajtek, u iġbidha 
lejk sabiex tinħakem mill-ħarsa tiegħek ħanina u tiftaħ qalbha għall-aħbar 
it-tajba. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Barka Sagramentali 


