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Dak li nħallu jmut fina waqt li għadna ħajjin 
Adorazzjoni Ewkaristika  

Novembru 2022 
 

Innu waqt l-Espożizzjoni 
 
Vista lil Ġesù Ewkaristija 
Sultan qawwi, Kristu Sidna, 
int farrakt tal-mewt is-saltna, 
biex issebbaħ lil Missierek 
u ġieħ kbir għalina tħejji. 

Missierna, Sliema, u Glorja 
Int sirt bħalna, bniedem dgħajjef, 
imma dħalt bħal ġgant f’taqbida, 
sa ma b’mewtek ksibt ir-rebħa 
fuq il-mewt li s-serp rebħilna. 

Missierna, Sliema, u Glorja 
B’setgħa w qawwa ħriġt minn qabrek, 
biex, kull meta d-dnub jeqridna, 
dlonk mill-ġdid toffrilna l-ħajja 
bil-misteru tal-Għid tiegħek. 

Missierna, Sliema, u Glorja 
Żommna lkoll ħajjin fil-grazzja, 
bil-musbieħ mixgħul f’idejna, 
biex xħin tiġi ssibna lesti, 
Għarus ħelu, w nidħlu miegħek. 

Missierna, Sliema, u Glorja 
Fil-mistrieħ u d-dawl ilqagħna, 
għax int taf, Imħallef tajjeb, 
li bi mħabba w fidi sħiħa 
qimna t-Trinità Qaddisa. 

Missierna, Sliema, u Glorja 
Sejjaħ ħdejk lil ħutna kollha 
li m’għadhomx fir-rbit tal-ġisem, 
biex fis-saltna ta’ Missierna 
jiġu jtuk tifħir għal dejjem. Amen. 
 
Skont il-fehma tal-Papa: Missierna, Sliema, u Glorja 
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(adorazzjoni fis-skiet) 

 
Is-solennità tal-Qaddisin kollha u t-tifkira tal-mejtin kollha flimkien mat-tmiem 
tas-sena liturġika tal-Knisja jagħtu direzzjoni partikolari lir-riflessjoni u t-talb 
tan-nisrani matul dan ix-xahar. Matul Novembru nġibu quddiem għajnejna iktar 
mis-soltu l-ħsieb tal-mewt—kemm tal-għeżież tagħna u kif ukoll tagħna stess—
flimkien mal-ġudizzju u l-ħajja wara l-mewt. Nistgħu naqgħu fit-tentazzjoni li 
jiggranfaw hekk bis-saħħa mal-wegħda tal-ħajja ta’ wara li qajla nippreokkupaw 
ruħna dwar din il-ħajja u t-twettieq sal-aħħar tal-missjoni li biha ġejna fdati minn 
Alla sabiex inwettquha bl-aħjar mod sakemm għadna fil-ħin. Nistgħu wkoll 
naqgħu fl-estrem l-ieħor u ngħixu daqslikieku l-mewt qatt mhi se tasal.  
Il-ġurnalist Amerikan Norman Cousins darba stqarr hekk: “Il-mewt mhijiex 
l-ikbar telfa fil-ħajja. L-ikbar telfa hija dak li nħallu jmut fina waqt li għadna 
ħajjin.” U veru. Il-mument tal-mewt jimmarka biss il-passaġġ, il-mgħodija, 
il-mument fejn minn din id-dinja ngħaddu għall-ħajja ta’ dejjem. Imma, għax 
nitnisslu b’ruħ immortali u wkoll permezz tal-grazzja tal-magħmudija, il-ħajja ta’ 
dejjem nibdew ngħixuha minn din il-ħajja stess. U dak it-tajjeb li nħallu 
jitmewwet fina permezz tad-dnub jew l-indifferenza, u l-għażliet kollha li 
nagħmlu matul ħajjitna, dawn kollha juru lejn fejn se xxaqleb id-destinazzjoni 
aħħarija tal-ħajja tagħna: jekk hux fi ħdan Alla jew ’il bogħod minnu; jekk hux 
l-hena ta’ dejjem jew it-telfien ta’ dejjem. 
B’dan il-ħsieb f’moħħna, ejjew nitolbu flimkien Salm 130, wieħed mis-Salmi 
Penitenzjali fit-Tradizzjoni Liturġika tagħna u wkoll wieħed mis-Salmi li jinqara 
fil-Liturġija tal-Mejtin. Għal dan is-salm inwieġbu: Minn qiegħ l-art insejjaħlek, 
Mulej. 

 
Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: 
isma’, Sidi, il-leħen tiegħi! 
Ħa jkunu widnejk miftuħa, 
jiena u nitolbok bil-ħniena. R/. 

 
Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, 
Sidi, min jista’ jżomm sħiħ? 
Imma għandek hemm il-maħfra, 
biex hekk inqimuk fil-biża’ tiegħek. R/. 

 
Jien lill-Mulej nistenna, 
ruħi f’kelmtu tittama. 
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Tistenna ruħi lil Sidi, 
aktar milli l-għassiesa s-sebħ. R/. 
 
Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, 
jistenna Iżrael lill-Mulej! 
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, 
u l-fidwa għandu bil-kotra. 
Hu li jifdi lil Iżrael minn ħtijietu kollha. R/. 
 
Innu Ewkaristiku 
 
Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin (2, 1-10) 
Intom li kontu mejtin bi dnubietkom u ħtijietkom, li fihom darba mxejtu skont 
ix-xejra ta’ din id-dinja, skont il-kap tas-saltna tal-ajru, tal-ispirtu li bħalissa 
qiegħed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux… Aħna wkoll għexna darba mgħarrqa 
fil-passjonijiet ta’ ġisimna; konna nagħmlu l-opri tar-rieda tal-ġisem u fehmietna; 
konna minna nfusna wlied il-korla, bħall-bqija tal-bnedmin. Imma Alla, għani 
fil-ħniena tiegħu, bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabbna, meta aħna konna 
mejta minħabba fi dnubietna, tana ħajja ġdida flimkien ma’ Kristu—bi grazzja 
intom salvi. Qajjimna miegħu u qegħedna fis-smewwiet ma’ Kristu Ġesù, biex juri 
fiż-żminijiet li ġejjin l-għana bla qjies tal-grazzja tiegħu bit-tjieba li wera magħna 
fi Kristu Ġesù. Intom salvi bil-grazzja, permezz tal-fidi; u dan mhux bis-saħħa 
tagħkom, imma b’don ta’ Alla; mhux bl-opri, biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien 
tiegħu, maħluqa fi Kristu Ġesù biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjielna minn 
qabel li għandna nagħmlu.  
 
Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
Mulej, is-sejħa biex nimxu mill-qrib warajk bħala Nsara, bħala dixxipli tiegħek, 
hija impenjattiva; titlob tweġiba impenjattiva u kontinwa. Mhuwiex djalogu li 
jseħħ darba, jew  sempliċiment kuntratt li jiġi ffirmat darba għal dejjem, imma 
huwa djalogu kontinwu, u l-ħin kollu rridu nġeddu l-wegħda tagħna bil-qawwa 
tal-fedeltà dejjiema tiegħek li taħdem fina. Imma biex dan jista’ jseħħ, biex ftit ftit 
ma titmewwitx il-ħajja tiegħek fina imma din il-ħajja toktor, biex is-siegħa 
tal-mewt tagħna ma teħodniex għal għarrieda imma b’xi mod issibna lesti, jeħtieġ 
li ngħarblu ruħna sabiex inwarrbu dak li hu mewt ġewwa fina, dak li fina mhuwiex 
ġej minnek, sabiex hekk ikollna l-ħajja tiegħek fina, tkun inti l-ħajja tagħna u 
mhux iżjed infittxu li nieħdu l-ħajja minn dak li hu mewt.  
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Fil-magħmudija, inti żrajt fina din il-ħajja li ma tispiċċax. Fl-istess ħin, minkejja 
l-grazzja tas-salvazzjoni li rċevejna, minna titlob il-kooperazzjoni tagħna 
mingħajr ma tisirqilna l-libertà. Imma jekk fil-libertà tagħna nagħżlu l-ħajja fuq 
il-mewt, hemmhekk imbagħad inkunu tassew sirna wlied ħielsa, hemmhekk 
imbagħad tassew din il-ħajja tagħna fuq l-art tkun diġà l-ħajja tas-sema li ksibtilna 
permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħek, meta ma ħallejtx l-esperjenza tal-mewt 
toqtol it-tajjeb, l-imħabba, ġo fik hekk li din l-imħabba setgħet tirbaħ fuq il-mewt. 
Grazzi, Mulej, tad-don tal-ħajja. Grazzi tal-mewt li permezz tas-Salib tiegħek ma 
baqgħetx biss tmiem imma saret bieb li jinfetaħ fuq il-ħajja ta’ dejjem. Grazzi 
tal-Ispirtu tiegħek li jitqabad fina t-taqbida mal-ħażin sabiex ma jħallihx imewwet 
dak li hu tajjeb fina. Grazzi talli, mill-banda l-oħra, din l-istess Qawwa tiegħek 
taqta’ barra dak li fina beda jikkankra sabiex hekk ma nintilfux għal kollox imma 
l-qalba tal-qalba tagħna fejn tgħammar int tibqa’ bla mittiefsa sal-ħajja ta’ dejjem.  
 
Innu Ewkaristiku 
 
“Il-mewt mhijiex l-ikbar telfa fil-ħajja. L-ikbar telfa hija dak li nħallu jmut fina 
waqt li għadna ħajjin.” Mulej, aħna nixtiequ li fina jkollna l-ħajja tiegħek u l-ħajja 
bil-kotra. Aħna nixtiequ li l-unika ħajja li jkollna tkun int għax inti biss tassew 
il-Ħajja tad-dinja li mingħajrha xejn ma jibqa’ wieqaf, xejn ma jibqa’ f’postu. 
Għalhekk, Mulej, se nleħħnulek it-talbiet li hemm mistura fil-qlub tagħna, filwaqt 
li għal kull talba nwieġbu: Mulej, Sid il-Ħajja, ismagħna. 
 

• Nitolbuk, Mulej, għall-Knisja hija u twassal l-aħbar t-tajba tar-rebħa 
tal-umanità fuq il-mewt permezz tiegħek. R/. 

• Inpoġġu quddiemek l-erwieħ ta’ dawk is-saċerdoti, reliġjużi u lajċi li 
ddedikaw ħajjithom għaċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti u x-xandir 
tal-Kelma tiegħek sabiex isseħibhom fl-ikla tat-tieġ ta’ dejjem. R/. 

• Ħu ħsieb dawk li huma mġarrbin bin-niket minħabba t-telfa ta’ xi ħadd 
għażiż għalihom. Agħmel li l-komunità tagħna tkun ta’ sostenn għalihom 
f’dan il-mument diffiċli. R/. 

• Irressqulek tant familjari, ħbieb u benefatturi tagħna li bis-saħħa tat-tajjeb 
li fittxew jiżirgħu aħna qegħdin ingawdu l-frott tal-għaraq tagħhom. 
Qishulhom dan il-ġid u għoddu bħala tisfija għalihom. R/. 

• Nitolbuk għal dawk li qegħdin jgħixu fil-mewt tad-dnub jew fl-infern 
tal-vizzju u tan-nuqqas ta’ saħħa mentali. Ħa tkun il-komunità kenn sod 
għalihom u familja kollha ħniena li lesta tilqagħhom. R/. 
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• Nippreżentawlek fl-aħħar lil dawk li qegħdin jiġu mġarrba minħabba l-fidi 
tagħhom. Agħtihom il-kuraġġ fil-mumenti ta’ prova u l-istess qawwa li 
kellek int quddiem il-mewt. R/. 

 
Mulej, Sid il-ħajja, triq li twassal għas-salvazzjoni, verità waħdanija li biha jista’ 
jkollna l-ħajja vera fina: ilqa’ t-talb kollu tagħna u ġedded fina l-ħajja tiegħek. Inti 
li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  
 
Barka Sagramentali 


