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X’qegħdin nistennew? 
Adorazzjoni Ewkaristika għal Żmien l-Avvent 

Diċembru 2022 
 

Innu waqt l-Espożizzjoni 
 
Vista lil Ġesù Ewkaristija 
Verb etern li ġejt mis-sema, 
dawl li ħriġt mingħand Missierek, 
int li għoġbok issir bniedem, 
reġġa’ d-dinja lejn is-sewwa. 

Missierna, Sliema, u Glorja 
Imla ’l qlubna bid-dawl tiegħek, 
kebbes fina nar imħabbtek, 
ħalli nilqgħu twissijietek 
u mill-biża’ nkunu ħielsa. 

Missierna, Sliema, u Glorja 
Int għad tiġi bħala Mħallef, 
tagħmel ħaqq mill-għemil tagħna, 
lil min telqek titlaq lilu 
u lill-ġusti trodd is-saltna. 

Missierna, Sliema, u Glorja 
F’dak il-Jum tħallix li mmorru 
f’telfien ieħor għal ħtijietna, 
iżd’għal dejjem żommna miegħek 
f’xirka mal-henjin fis-sema. 

Missierna, Sliema, u Glorja 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier u lill-Ispirtu, 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 

Missierna, Sliema, u Glorja 
Skont il-fehma tal-Papa: Missierna, Sliema, u Glorja 
 
(adorazzjoni fis-skiet) 

 
Żmien l-Avvent: żmien ta’ tħejjija u stennija, żewġ azzjonijiet li jmorru flimkien 
għax tistenna b’mod tajjeb jekk tħejji sewwa, u tħejji b’ħerqa daqskemm qed 



https://behold.mt/   2 
 

 
 
 

tistenna b’ħerqa. Imma, eżatt, x’qegħdin nistennew? X’se jseħħ? Se tiġri xi ħaġa 
differenti konkretament? Faċli ninqabdu b’tant tħejjijiet f’dan iż-żmien, mgħobbi 
kif inhu b’wisq aspettattivi kulturali, folkloristiċi, ekonomiċi u soċjali, li daqstant 
ieħor faċli ninsew li din it-tħejjija mhijiex għal xi proġett tagħna jew sempliċiment 
kollox imurilna sew, imma hija tħejjija miftuħa u indirizzata għall-istennija. 
It-tradizzjoni nisranija telenka tliet affarijiet li l-liturġija tħejjina għalihom u 
tqawwina fl-istennija: L-ewwel u qabel kollox tibda bl-istennija tat-tieni miġja ta’ 
Ġesù u għalhekk l-Evanġelji tal-ewwel Ħdud tal-Avvent bħal ta’ tmiem is-sena 
liturġika jkunu jitkellmu dwar l-aħħar tad-dinja u l-ġudizzju. Iżda biex din l-
istennija ma tkunx stennija fl-ajru, il-Knisja tkebbes lil qalbna bix-xewqa tal-
laqgħa tal-Mulej fil-ħajja tagħna b’diversi modi sempliċi imma li jeħtieġ inkunu 
attenti għalihom u qegħdin nistennewhom biex tassew iħallu l-frott fina. 
Imbagħad, fl-aħħar ġranet ta’ Żmien l-Avvent, l-istennija tiffoka fuq it-tħejjija 
għaċ-ċelebrazzjoni tal-Milied, avveniment fil-passat imma li għandu 
konsegwenzi fuqna llum u dejjem. Mhux ta’ b’xejn li l-Isqof ta’ Milan, San Karlu 
Borromeo, li għex fis-sittax-il seklu, f’waħda mill-Ittri Pastorali tiegħu għal Żmien 
l-Avvent jikteb hekk: 

Il-Knisja, ta’ omm ħanina li hi, ħerqana mill-iżjed għas-salvazzjoni tagħna, 
tinqeda bl-innijiet ta’ dan iż-żmien, bil-kantiċi u klimijiet oħra mnebbħa mill-
Ispirtu s-Santu, u wkoll bir-riti qaddisa ħalli tgħallimna x’għandna nagħmlu 
biex nilqgħu dan il-ġid kollu b’radd ta’ ħajr minn qalbna, u nistagħnu bil-frott 
tiegħu; hi tridna nħejju ruħna għall-miġja ta’ Kristu bl-istess ħeġġa daqslikieku 
kien għad irid jiġi fid-dinja, kif għallmuna missirijietna bil-kliem u l-eżempji 
tat-Testment il-Qadim, biex aħna wkoll nagħmlu bħalhom.  
(It-Tnejn tal-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent, Liturġija tas-Sigħat, it-Tieni Lezzjoni) 

 
Għalhekk, ejjew infaħħru lill-Mulej permezz ta’ Salm 96 filwaqt li nixxenqu għall-
miġja tiegħu, billi nwieġbu flimkien: Ejja, Mulej Ġesù. 

Salm 96, 1-4. 10-13 
Għannu lill-Mulej għanja ġdida; 
għannu lill-Mulej fl-art kollha! 
Għannu lill-Mulej, bierku ismu! 
Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. R/. 
 
Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, 
fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu. 
Għax kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna, 
tal-biża’ aktar mill-allat kollha. R/. 
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Għidu fost il-ġnus: “Il-Mulej isaltan!” 
Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek; 
hu li jiġġudika l-popli bis-sewwa. R/. 
 
Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art, 
ħa jħabbat il-baħar u kulma fih, 
ħa jifraħ ir-raba’ u kulma fih, 
u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. R/. 
 
Quddiem il-Mulej, għax ġej, 
għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art. 
Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, 
u mill-popli bis-sewwa tiegħu. R/. 
 
Innu Ewkaristiku 
 
Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin (1, 4-9) 
Jiena niżżi ħajr dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għall-grazzja li Alla takom, 
lilkom fi Kristu Ġesù; fih intom stagħnejtu f’kollox, f’kull kelma, f’kull għerf daqs 
kemm ix-xhieda ta’ Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk m’intom nieqsa minn 
ebda don, intom u tistennew id-dehra ta’ Sidna Ġesù Kristu. Huwa hu li 
jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu bla ħtija fil-jum ta’ Sidna Ġesù Kristu. Alla 
jżomm kelmtu, minnu kontu msejħin biex tidħlu fix-xirka ta’ Ibnu Sidna Ġesù 
Kristu. 
 
Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
Aħna ma tantx għandna sabar nistennew, Mulej. U dan int tafu tajjeb. Min jaf 
kemm jissemma’ ismek u isem Marija Ommok għalxejn f’kull kju li jinġema’ jew 
ma’ kull ftit traffiku li neħlu fih. U aħna nixtiequ npattu xi ftit għal dan permezz 
tat-tifħir tagħna llum. Imma nixtiquk ukoll trawwem fina s-sens ta’ sabar u 
stennija li dwarhom anke kiteb l-Appostlu tiegħek Pawlu fis-silta minn ittra 
tiegħu li għadna kemm smajna tinqara. Nixtiquk trawwimna fis-sabar u l-
istennija mhux sempliċiment billi tħarriġna f’dawn il-virtujiet billi tibagħtilna 
ħafna minn dawn il-provi ta’ stennija—dik ħaġa tajba sa ċertu punt għax anke fi 
kju nistgħu nkunu ta’ xhieda flok nintelqu għat-tgergir u z-zekzik.  
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Imma, Mulej, f’kull sitwazzjoni ta’ stennija, f’kull ċirkostanza li fiha jkollna 
nistennew meta jmissna, f’kull nifs li nieħdu li, meta jintefaħ ’il barra, 
awtomatikament ikun qed jistenna lin-nifs ta’ warajh, bħalma kull taħbita tal-
qalb twitti t-triq għat-taħbita ta’ warajha ... Mulej, nitolbuk li fina jseħħu ż-żewġ 
wegħdiet li jagħmel Pawlu lill-Insara ta’ Korintu li jiġu frott it-tħarriġ fl-istennija 
mhux sempliċiment għal dak li jmiss wara, imma stennija għalik, għal-laqgħa 
miegħek, għall-ħerqa li narawk u nġarrbuk hawn magħna, fostna, fina, sakemm 
jum għad narawk ukoll wiċċ imb wiċċ.  
Inti twiegħed li, jekk l-istennija tagħna ma tkunx biss limitata għall-ordinarju, 
imma tkun miftuħa għall-istennija għalik, hemm doni bil-kotra li jiġu ma’ dan: 
inti xxerred fuqna xita ta’ grazzji li kontinwament iżommuna sodi f’din l-istennija 
li, flok frustrazzjoni u qtigħ il-qalb, issir xenqa u mħabba ikbar, imma wkoll 
tagħtina l-qawwa biex f’din l-istennija nkunu nistgħu naħarbu mid-dnub u hekk 
inti twettaqna biex ngħixu bla ħtija hekk li, kull meta tiġi tiltaqa’ magħna—sew 
jekk fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied, sew jekk fil-Liturġija, it-talb u l-qari tal-
Kelma tiegħek, u sew jekk fid-dehra wiċċ imb wiċċ meta għajnejna jingħalqu għal 
din id-dinja—inti ssibna mħejjija u lesti. 
Għalhekk, filwaqt li qiegħed hawn fostna, u aħna mdawwrin miegħek—parti 
ċkejkna mill-Knisja kollha imma li fl-istess ħin fiha tinsab ir-ruħ tal-Knisja 
kollha—aħna wkoll, b’leħen wieħed, mill-fond ta’ qalbna nħallu toħroġ it-
tnehida: Ejja, Mulej Ġesù!—dik it-talba li b’tant ħerqa kienet titlob il-Knisja tal-
bidu għax kienet tħoss li t-tieni miġja tiegħek hi fil-qrib. Intennu din it-tnehida 
b’fidi għax tant issa għaddew sekli li donnu m’għadniex nistennew il-miġja 
tiegħek. Ġesù, nitolbuk: ħeġġeġ lil qalbna biex, ikun meta jkun iż-żmien u l-mod 
li fih inti terġa’ tiġi fil-glorja tiegħek biex tagħmel il-ħaqq, aħna nkunu bil-
musbieħ ta’ mħabbitna mkebbes għalik sabiex inkunu nistgħu ngħixu miegħek 
għal dejjem. 
 
Innu Ewkaristiku 
 
“Jiena niżżi ħajr dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għall-grazzja li Alla takom, 
lilkom fi Kristu Ġesù.” Ejjew aħna wkoll, bħala individwi, bħala erba’ min-nies 
miġburin f’dan il-post tat-talb bħalissa, bħala membri ta’ għaqdiet u soċjetajiet, 
bħala wlied il-Knisja u f’isem l-ulied kollha tal-Knisja, ejjew aħna wkoll inħallu lil 
ruħna timtela bir-radd il-ħajr u l-gratitudni għal dak kollu li rċevejna mill-
providenza ta’ Alla permezz ta’ Ġesù Kristu proprju għax aħna ngħixu fi Kristu 
Ġesù. U, bħala qlub inħabbtu għal Kristu u fi Kristu, ejjew irressqu t-talbiet 
tagħna lejh, aħna u nitħejjew biex niċċelebraw it-twelid tiegħu u nistennew it-
tieni miġja tiegħek. 
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• Nitolbuk, Mulej, għall-Knisja hija u tħejji lill-umanità mhux biss billi 
tfakkarha fit-tifsira vera tal-Milied imma wkoll billi tħejjiha għal-laqgħa 
definittiva miegħek. Nitolbu. 

• Ħa jkun, Mulej, l-għixien ħerqan tagħna tal-istennija għall-miġja tiegħek 
xhieda sabiħa li tiddi tal-valur tal-ħajja umana f’dinja li tippreferi tinħeba 
fid-dlam tal-mewt u l-qerda. Nitolbu. 

• Nitolbuk għal dawk kollha li f’dawn iż-żminijiet huma ferm imħabbtin 
sabiex ikunu jistgħu jferrħu lil ħaddieħor. Agħmel li ma jkunux huma stess 
li jinsew ir-raġuni vera ta’ dan il-ferħ. Nitolbu. 

• Kompli sejjaħ minn fostna żgħażagħ ġenerużi li lesti jħallu kollox sabiex 
iħaddnu ħajja li minnha nnifisha hija sinjal lid-dinja ta’ din l-istennija tal-
miġja tiegħek. Nitolbu. 

• Seddaq il-ħidma kollha ta’ karità li ssir matul dan iż-żmien, anke fil-
parroċċa tagħna. Agħmel li, sew dawk li jirċievi u sew dawk li jgħin u jagħti, 
jagħrfu dan kollu bħala grazzja tiegħek u mhux gwadann personali. 
Nitolbu. 

• Irressqu quddiemek lil qrabatna, ħbiebna u benefatturi tagħna li għaddew 
minn din il-ħajja għal għandek sabiex inti ma ddumx ma turihom is-sebħ 
ta’ wiċċek. Farraġ ukoll lil dawk li, b’mod partikolari f’dawn iż-żminijiet, 
qegħdin jibku t-telfa tal-għeżież tagħhom. Nitolbu. 

 
Agħtina l-grazzja, Mulej, li nistennew bil-ħerqa l-miġja tiegħek, sabiex, meta tiġi 
u tħabbat, issibna nishru fit-talb u ferħana fit-tifħir tiegħek. Inti li tgħix u ssaltan 
għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Barka Sagramentali 


