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Sliem, Ġisem veru mwieled minn Marija Verġni 
Adorazzjoni Ewkaristika 

Ottubru 2022 
 
Innu waqt l-Espożizzjoni 
 
Vista lil Ġesù Ewkaristija 
F’ġuf Marija niżel jgħammar 
dak li s-sema, l-art u l-baħar 
ixandruh u jagħtuh qima, 
għax hu Alla li ħalaqhom. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Ħdan il-Verġni, mimli grazzja, 
jilqa’ fih lis-Sid il-Għoli, 
li jaqduh ix-xemx u l-qamar, 
l-univers bil-ħlejjaq tiegħu. 

Missierna, Sliema, Glorja 
Hekk fis-satra ta’ dar fqajra 
trabba w kiber l-Iben t’Alla 
sa m’għaddew it-tletin sena 
w ħareġ biex fejqan iwassal.  

Missierna, Sliema, Glorja 
U, sabiex sal-milja jwassal 
dak li mħabba fih sar bniedem,  
fuq il-għuda safa’ msallab 
mgħobbi bi dnubiet id-dinja.  

Missierna, Sliema, Glorja 
Iżda qam rebbieħ u ħareġ  
wara tlett ijiem mill-qabar 
biex hekk miegħu jtella’ lilna  
u jagħtina sehem fir-rebħa.  

Missierna, Sliema, Glorja 
Glorja lilek, Kristu Sidna, 
Bin Marija, Omm u Verġni, 
mal-Missier u mal-Ispirtu, 
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen. 
 
Skont il-fehma tal-Papa: Missierna, Sliema, Glorja 
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Illum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tar-Rużarju, tifkira 
li tnisslet mid-devozzjoni popolari u hi marbuta mar-rebħa li l-qawwiet Insara 
għamlu f’Lepanto u li waqqfet il-firxa tal-Imperu Ottoman fil-Mediterran, fis-7 
ta’ Ottubru tal-1571. Il-Papa San Piju V rabat din ir-rebħa mat-talba tar-Rużarju, 
li biha l-poplu nisrani kien imħeġġeġ biex jitlob lill-Verġni Marija. Hija din 
it-tifkira li tagħmel mix-xahar ta’ Ottubru xahar iddedikat lit-talba tar-Rużarju li, 
fil-knejjes tagħna, tintalab ta’ kuljum quddiem Ġesù Ewkaristija. U dan għax, 
għalkemm din it-talba hija waħda Marjana, sew fit-tifkira tal-lum u sew permezz 
tar-Rużarju aħna niċċelebraw u nikkontemplaw, f’għaqda ma’ Marija, il-misteru 
sħiħ tat-twelid, il-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu. U dan nagħmluh mhux 
biss b’sens ta’ devozzjoni imma għax nemmnu li, kif jgħallimna l-Konċilju 
Vatikan II, “il-misteru tal-bniedem jiddawwal tassew biss fil-misteru tal-Iben ta’ 
Alla magħmul bniedem” (Gaudium et Spes, par. 22). 
Għalhekk, ejjew f’dan il-ħin ta’ adorazzjoni, nieħdu l-istess qagħda ta’ Marija 
quddiem il-misteru ta’ Alla li jsir laħam ġewwa fiha; nieħdu l-istess qagħda 
tagħha hija u tgħożż f’qalbha il-misteri tat-tfulija; nieħdu l-istess qagħda tagħha 
bħala dixxiplu tiegħu; nieqfu magħha taħt is-salib, liema sagrifiċċju hu mwassal 
lilna permezz tal-Ewkaristija; u naqsmu fil-ferħ tagħha għall-qawmien tal-Mulej 
sabiex qalbna tkun miftuħa bħal tagħha għad-don tal-Ispirtu li nixtiquh 
jiġġedded fina. 
 
Innu Ewkaristiku 
 
Sawwab f’ruħna, Mulej, il-grazzja tiegħek biex aħna li, bit-tħabbira tal-Anġlu, 
għarafna li Kristu Ibnek sar bniedem, għat-talb tal-Verġni Mqaddsa Marija, 
bil-passjoni u l-mewt tiegħu, naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. B’Ibnek Ġesù 
Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 
għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Hekk titlob il-Knisja llum lill-Missier fil-Kolletta—fil-bidu tal-quddiesa—u 
fil-Liturġija tas-Sigħat. Il-Knisja titlob, Mulej, li, bħal Marija Ommok, aħna wkoll 
nimtlew bil-grazzja sabiex inkunu nistgħu nilqgħu l-konkretezza tal-misteru 
tiegħek meta sirt wieħed minna, bħalna f’kollox, minbarra d-dnub. Għax 
mhuwiex faċli li nemmnu r-realtà konkreta ta’ dan il-misteru li nistqarru: mhux 
faċli li nagħmlu l-wisa’ għal Alla li jersaq hekk qrib tagħna, hekk limitat bħalna, 
hekk uman bħalna—anzi forsi iktar uman minna għax fih l-umanità tagħna 
laħqet il-perfezzjoni oriġinali tagħha. Huwa biss il-qlub safja li, bħal Marija 
Ommok, jistgħu jilqgħu dan il-misteru u jħallu lilhom infushom jiġu ttrasformati, 
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mibdula, f’xebh ikbar miegħek hekk li jkunu jistgħu jissejħu tassew tiegħek, hekk 
li jkunu jistgħu jissejħu bnedmin tassew. 
Iżda dan jista’ jseħħ biss jekk inħalluk ukoll twaħħadna mal-misteru tal-mewt u 
l-qawmien tiegħek bħalma seħibt miegħek lil Marija Ommok taħt is-Salib u 
fl-istennija kollha tama tal-inżul tal-Ispirtu s-Santu f’għaqda sħiħa mad-dixxipli 
ewlenin tiegħek. Għax li nilqgħu l-inkarnazzjoni tiegħek, it-twelid tiegħek bħala 
bniedem, ifisser ukoll li nilqgħu l-mewt tiegħek bħala bniedem. Imma din ma 
tiġiniex faċli. Aħna nippreferu naslu għall-qawmien mingħajr il-mewt, 
għall-glorja mingħajr it-tbatija. Kemm jeħtiġilna nħalluk tifforma ’l qalbna bejn 
kull Sliema u Qaddisa li ntennu waqt ir-Rużarju, sabiex bħal Marija Ommok 
inkunu lesti nieqfu taħt is-Salib: anzi, inkunu lesti li nitwaħħdu miegħek fuq 
is-Salib u, fl-istess waqt, nieqfu taħt is-slaleb ta’ ħutna mingħajr ma naħarbu 
imma nibqgħu hemm fuq is-salib; weqfin bħala Knisja bħal Marija taħt is-slaleb 
li qegħdin jifnu lill-umanità imma li jistgħu wkoll ikomplu jifduha jekk imqar 
terfa’ kemm kemm il-ħarsa tagħha lejk. 
 
(adorazzjoni fis-skiet) 
 
Innu Ewkaristiku 
 
Mulej, qegħdin naduraw il-ġisem tiegħek moħbi taħt is-speċi tal-ħobż u mogħti 
lilna bħala ikel: l-istess ġisem li tnissel fil-ġuf safi ta’ Marija u tħaddan minnha; 
l-istess ġisem li ratu jikber u jimmatura u jilħaq l-irġulija tiegħu; l-istess ġisem li 
ratu mislub u ġarret il-piż tiegħu mejjet; l-istess ġisem li ratu fis-sebħ tiegħu qabel 
tela’ s-sema u li ratu mill-ġdid mal-mewt tagħha fejn issieħbet miegħek fuq 
il-lemin tal-Missier. U hemm, maġenbek, hi tibqa’ taqdi l-missjoni tagħha ta’ 
Omm—Ommok u Ommna—għax hi tressaq il-talb li bil-ħrara kollha 
nagħmlulha għax aħna konvinti li twasslu lilek sabiex, bħala l-medjatur waħdieni 
bejnna u bejn Alla, it-talb tagħna jasal permezz tiegħek għand il-Missier, u 
fl-istess waqt minn Qalbek ifuru f’idejha x-xmajjar ta’ ilma ħaj—l-ilma 
tal-grazzja—sabiex hi xxerridhom fuqna. Għalhekk, b’din il-fiduċja f’qalbna li hi 
ma tehdiex tidħol għalina, midinbin, se rressqulek it-talbiet tagħna filwaqt li wara 
kull talba ngħidu: Tidħol għalina quddiemek Ommok, Mulej. 

• Mulej Ġesù, l-ewwel dixxipli tiegħek kienu mdawra jitolbu qalb waħda 
flimkien ma’ Marija Ommok: żomm il-Knisja tiegħek magħquda qalb 
waħda u ruħ waħda fl-imħabba. R/. 

• Xemx tal-ġustizzja, qablek feġġet ix-Xebba bla tebgħa bħad-dawl 
taż-żerniq: agħmel li ngħixu dejjem fid-dawl taż-żjara tiegħek. R/. 
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• Verb etern, int għażilt lil Marija biex tgħammar fiha bħal f’arka li ma 
titħassarx: eħlisna mit-taħsir tad-dnub. R/. 

• Ragħaj ta’ dejjem, inti stennejt it-tweġiba libera ta’ Ommok sabiex issir 
wieħed minna: agħti l-istess qawwa tagħha lil dawk iż-żgħażagħ li qiegħed 
issejħilhom għall-ħajja saċerdotali, reliġjuża jew missjunarja. R/. 

• Ġesù l-aktar twajjeb, Marija ġarritek għal disa’ xhur fil-ġuf safi tagħha: 
agħmel li, meta nirċevuk ġewwa fina fl-Ewkaristija, qalbna wkoll tkun 
imħejjija tajjeb. R/. 

• Salvatur tagħna, int kellek lil Ommok wieqfa ħdejk taħt is-salib: bit-talb 
tagħha agħtina li nissieħbu ferħana fi tbatijietek u bħalha nieqfu taħt 
is-slaleb ta’ ħutna. R/. 

• Feddej Divin, inti seħibt lil Marija fl-offerta tiegħek innifsek lill-Missier 
għall-bnedmin kollha: sieħeb issa wkoll fil-ferħ tagħha bla tmiem lil ħutna 
l-mejtin kollha. R/. 

 
Sliem, Ġisem veru mwieled minn Marija Verġni, li tassew batejt u ġejt issagrifikat 
fuq is-salib għall-bnedmin; li minn ġenbek minfud ħareġ demm u ilma: 
dewwaqna dan minn qabel fis-siegħa tal-mewt tagħna. O Ġesù ħelu, o Ġesù 
twajjeb, o Ġesù Iben Marija. 
 
Barka Sagramentali 
 
 
 
 
 


