Rużarju għall-Qdusija tal-Kleru

Intenzjoni:
Se noffru dan ir-Rużarju għall-Qdusija tal-Kleru. Il-poplu t’Alla, li fis-Saċerdot
jara l-Magħżul t’Alla, ma jistax ma jħossx l-obbligu li jgħin b’kull mezz possibbli
biex fostu jkollu Saċerdoti l-aktar qaddisa, imitaturi veri ta’ Kristu, illi bil-ħajja
tagħhom juru bħal f’mera, lil Kristu stess, Kristu li bata, Kristu li ċċaħħad, Kristu
li ħabb il-ġabra, Kristu li ħabb it-talb, Kristu li ħabb is-sagrifiċċju, Kristu li ħa lmewt anzi l-mewt tas-salib. Aktar mas-Saċerdot ikun jixbah lil Kristu aktar ilpoplu t’Alla se jkollu fuqu l-barka t’Alla. Is-Saċerdot kuljum jitlob għall-poplu
t’Alla, u l-poplu t’Alla għandu l-obbligu li jgħin b’kull mezz biex is-Saċerdoti
tiegħu jkunu, kemm jista’ jkun qaddisa, ta’ sagrifiċċju u ta’ servizz sħiħ, mimlija
bl-imħabba t’Alla u tal-proxxmu.
Imma kemm tfixkil u ostakoli jiltaqgħu magħhom fil-ħajja ta’ kuljum; kemm
qtigħ il-qalb; kemm nuqqas ta’ koperazzjoni minn min suppost jikkopera aktar
magħhom; u kemm uġigħ ta’ qalb kultant l-istess insara jġagħluhom isofru
inġustament.
Nitolbu għas-Saċerdoti kollha u flimkien mat-talb tagħna noffru t-tbatijiet tagħna
għall-qdusija tas-Saċerdoti kollha mxerrda mad-dinja.

MISTERI TAL-FERĦ

L-Anġlu t’Alla ħabbar lil Marija li kellha tkun Omm Alla.
Meta Marija tat il-kunsens tagħha u aċċettat li ssir Omm l-Iben t’Alla magħmul
bniedem Hija telqet ruħha għal kollox f’idejn Alla.
Il-vokazzjoni Saċerdotali tinbet propju f’erwieħ li huma lesti li jirrinunzjaw għallinteressi tagħhom u li jqisu l-ħajja tagħhom bħala don t’Alla għas-servizz ta’
ħuthom il-bnedmin.
Nitolbu lil Marija biex tieqaf mas-Saċerdoti kollha, fil-missjoni li daħlu għaliha,
u tfakkarhom ta’ spiss li Hija Omm Ġesu’ Saċerdot... u kienet, għadha u tibqa’
Omm is-Saċerdoti kollha.

Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Eliżabetta.
Marija kienet l-ewwel waħda li ħadet lil Ġesu’ fid-dar ta’ min kellu bżonn lgħajnuna... u l-preżenza ta’ Ġesu’ f’Marija mliet id-dar ta’ Eliżabetta b’ferħ
qaddis. Fejn hemm Marija hemm ukoll Ġesu’.
Nitolbu lil Marija li żżomm taħt il-Mant Ċelesti Tagħha lil kull Saċerdot
ikkonsagrat lill-Mulej, sabiex bħal Marija ruħu dejjem tfaħħar lill-Mulej, l-ispirtu
tiegħu jifraħ dejjem f’Alla u ta’ spiss jiftakar fil-Ħniena t’Alla min-nisel għal
nisel ta’ dawk li għandhom il-vera mħabba t’Alla.

Ġesu’ twieled fil-Għar ta’ Betleħem
Marija Verġni tat l-Iben t’Alla lid-dinja.
Hekk, ukoll is-Saċerdoti... bix-xandir tal-Bxara t-Tajba u bis-Sagramenti
Mqaddsa jwasslu lil Kristu Salvatur għand ħuthom il-bnedmin.
Nitolbu lil Marija biex tkabbar dejjem iżjed fi qlub is-Saċerdoti ż-żerriegħa talqdusija, biex wara li jitqaddsu huma, jkunu jistgħu jqaddsu lill-bnedmin ħuthom...
u b’hekk tinxtered il-paċi fl-art u tingħata glorja akbar ‘l Alla fil-għoli tasSmewwiet.

Marija ppreżentat lil Binha Ġesu’ fit-Tempju
Fil-preżentazzjoni ta’ Ġesu’ fit-Tempju Marija rċeviet l-aħbar li s-sejf tad-dulur
kellu jinfed lil qalbha.
Nitolbu lil Marija biex dejjem tieqaf mas-Saċerdoti għeżież tagħha u tippreżenta
quddiem Alla l-intenzjonijiet tajba tagħhom u s-sagrifiċċji ta’ ħajjithom... biex
meta ħutna s-Saċerdoti jiġu kkalunjati, immalafamati u ppersegwitati jiftakru li
fis-Sema għandhom Omm li taf iddewwi l-ġrieħi miftuħa inġustament minn
ħuthom il-bnedmin... u b’hekk jagħmlu l-qalb u jissukktaw jaħdmu fl-għalqa talMulej.

Marija tilfet lil Binha Ġesu’ u sabitu fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi.
Kemm ferħet Marija... kemm feraħ Ġużeppi meta t-Tfajjel Ġesu’ nstab fitTempju. Din hi l-ħidma tas-Saċerdot... li jfittex in-nagħġa l-mitlufa.. li jreġġa’
lura l-iben prodiku lejn dar Missieru... u b’hekk iġib ferħ kbir fis-Sema għal kull
midneb li jikkonverti... għax dan kien mitluf u reġa’ nstab... kien mejjet u reġa’
ħa l-ħajja.
Nitolbu lil Marija biex tieqaf mas-Saċerdoti tagħna fit-tfittxija għall-erwieħ u
tgħinhom biex ma jaraw xejn bi tqil u jkunu lesti li jagħmlu kull sagrifiċċju ħalli
jaħtfu erwieħ mitlufa minn idejn satana u b’hekk tikber tassew is-Saltna t’Alla...
kif fis-Sema hekk ukoll fl-art.

MISTERI TAD-DAWL

Sidna Ġesu’ tgħammed fix-xmara Ġordan
Mulej Ġesu’ fil-Magħmudija Tiegħek minn Ġwanni l-Battista fil-Ġordan
instama’ Leħen il-Missier li qal: “Dan hu Ibni l-Għażiż; fiH sibt l-Għaxqa
Tiegħi.”.
Marija Santissma, Għarusa Divina tal-Ispirtu s-Santu agħmel li s-Saċerdoti
kollha, li Inti l-Omm speċjali tagħhom, igħixu fil-preżenza tiegħek biex bħalek
ikunu mmexxija mill-Ispirtu s-Santu u b’hekk jitqaddsu huma u jqaddsu l-erwieħ
li Alla jafda f’idejhom.

Ġesu’ wera min hu fit-Tieġ ta’ Kana
Fit-tieġ ta’ Kana kont Inti, Marija li ġbidt l-attenzjoni lil Ġesu’ li l-għarajjes
naqashom l-inbid... Agħmel fil-ħniena tiegħek ta’ Omm li jekk xi Saċerdoti
diżgrazzjatament jonqoshom l-inbid tal-imħabba t’Alla ressaqhom mill-ġdid lejn
il-Qalb Immakulata Tiegħek biex bil-Għajnuna Tiegħek u taħt il-ħarsien tiegħek
iwettqu r-rieda t’Alla u jagħmlu dak kollu li jgħidilhom Ġesu’.

Sidna Ġesu’ ħabbar is-Saltna t’Alla u sejjaħ għall-Indiema
Marija, Ġesu’ ġie fid-dinja biex iħabbar is-Saltna t’Alla u jsejjaħ għallKonverżjoni tal-midinbin; Agħmel li l-għeżież Saċerdoti wliedek iħabirku biex
ixerrdu l-Messaġġ ta’ Fatima, fejn Inti talbtna nikkonvertu bis-serjeta’ u nagħmlu
penitenza bi tpattija lill-Qalb ta’ Ġesu’ u lill-Qalb Immakulata Tiegħek, u jekk
nagħmlu dan isseħħ il-wegħda tiegħek meta Inti għidtilna li l-Qalb Immakulata
Tiegħek fl-aħħar tirbaħ.

Ġesu’ tbiddel quddiem l-Appostli fuq il-Muntanja Tabor
Marija, Ġesu’ quddiem l-Appostli fuq il-Muntanja Tabor tbiddel fi bjuda talgħaġeb u l-Appostli raw il-wiċċ glorjuż Tiegħu; agħmel li s-Saċerdoti kollha
jwieġbu għas-sejħat tal-Ispirtu s-Santu, jisimgħu lilu u jaċċettaw bis-sabar ilpersekuzzjonijiet u t-tmaqdir li l-bnedmin iġegħluhom isofru u jkunu lesti li
jaċċettaw kull tbatija fuq l-eżempju tal-Imgħallem Divin.

Sidna Ġesu’ waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-Misteru tal-Għid
Ġesu’ istitwixxa l-Ewkaristija lejliet il-Passjoni Tiegħu bħala rahan tal-Imħabba
Tiegħu lejn il-bnedmin. Agħmel, Marija, li kull Saċerdot jitħeġġeġ b’imħabba
qawwija lejn Ġesu’ Ewkaristija... li minnha jieħdu l-forza u l-qawwa biex iwettqu
l-Appostolat tagħhom akkost ta’ kull sagrifiċċju u jħeġġu lill-insara għall-Qima
li tixraq lil dan is-Sagrament tal-Imħabba.

MISTERI TAT-TBATIJA

Ġesu’ jagħmel l-Agunija fil-Ġetsemani u jegħreq għaraq tad-demm
Aktar ma Ġesu’ ħass il-Passjoni qed toqrob lejh aktar ħass il-bżonn li jitlob... u
permezz tat-talb aktar għaqqad il-volonta’ tiegħu mal-volonta’ tal-Missier.
Nitolbu għal ħutna s-Saċerdoti, imxerrda mad-dinja kollha, biex meta l-piż tasSaċerdozju jagħfas fuqhom ma jaqtgħux qalbhom, imma, bħal Ġesu’, isibu l-kenn
tagħhom mill-irwiefen tal-ħajja fil-ġabra u fit-talb, u hekk imsaħħin jissukktaw
fit-triq iebsa imma nobbli tas-Saċerdozju Mqaddes.

Ġesu’ marbut mal-kolonna u magħha flaġellat
‘Ikun li trid int.” Ġesu’ aċċetta li jkun vittma għal ħutu l-bnedmin u ppermetta li
l-ġisem innoċenti Tiegħu jiġi fflaġellat bla ħniena biex ipatti għad-dnubiet taddinja. Is-Saċerdot ukoll aċċetta s-sejħa ta’ Ġesu’ u aċċetta li joffri ħajtu, saħħtu,
żmienu u kulma għandu għas-servizz ta’ ħutu fi Kristu.
Nitolbu għas-Saċerdoti kollha biex filwaqt li jiftakru li aċċettaw li jkunu vittmi
flimkien ma’ Ġesu’, joffru s-sagrifiċċju ta’ ħajjithom u l-flaġellazzjoni talvolonta’ tagħhom flimkien mas-sagrifiċċju tal-Vittma Divina f’kull quddiesa li
huma jqaddsu.

Ġesu’ nkurunat bil-kuruna tax-xewk
Ġesu’ Saċerdot u Vittma, sofra fis-skiet l-ikbar umiljazzjonijiet, l-ikbar disprezzi
u l-ikbar żebliħ minbarra s-sofferenza fiżika tal-inkurunazzjoni bix-xewk. IsSaċerdot ukoll, ikollu ħafna drabi jsofri umiljazzjonijiet fis-skiet, mingħajr ma
jista’ jiddefendi ruħu mill-kalunji u malafami li jsirulu, u dawn ukoll iġibu
sofferenza fiżika minbarra s-sofferenza morali.
Nitolbu għal dawn ħutna s-Saċerdoti, biex meta jsibu ruħhom akkużati
inġustament jiftakru fis-skiet ta’ Ġesu’ nkurunat bix-xewk, u din it-tifkira talmanswetudni ta’ Ġesu’ tkunilhom ta’ balzmu li jserraħ il-qalb imweġġħha
tagħhom.

Ġesu’ mgħobbi s-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju
“Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jkunx denn li jissejjaħ dixxiplu
Tiegħi”... Jekk dan il-kliem Ġesu’ qalu lil kulħadd, żgur li qalu b’mod speċjali
għal dawk li Huwa għażel biex ikunu mera ta’ ħajtu fis-Saċerdozju.
Nitolbu u noffru s-sagrifiċċji ta’ xi sofferenzi tagħna, tal-mard tagħna u ta’ dak
kollu li jiġi kontra qalbna għall-bżonnijiet ta’ ħutna s-Saċerdoti, biex taħt ilħarsien ta’ Marija, Omm is-Saċerdoti kollha, jissukktaw mexjin fit-triq wieqfa u
iebsa tas-Saċerdozju, u bil-għajnuna ta’ Marija Ommna jiksbu l-qawwa biex
jissukktaw jimxu fil-Via Doloruża tas-Saċerdozju ta’ Kristu.

Ġesu’ mislub fuq is-salib u fuqu miet
Il-kliem ta’ Ġesu’ fuq is-salib huwa kollu kliem ta’ maħfra, mogħdrija u mħabba.
Il-missjoni tas-Saċerdoti hija propju din: li f’isem Kristu jagħdru, iħobbu u jaħfru
lill-midinbin.
Nitolbu għal ħutna s-Saċerdoti, biex fil-qadi ta’ dmirijiethom, speċjalment fisSagrament tal-Qrar, isibu l-aħjar mezz u l-aħjar kliem ta’ mogħdrija u ħniena ma’
l-imsejkna midinbin; b’hekk dawn jaraw fis-Saċerdot ir-Ragħaj it-Tajjeb, ilMissier ħanin ta’ l-Iben il-Ħali... u qalbhom tifraħ għax kienu mitlufa u reġgħu
nstabu.. kienu mejta u reġgħu sabu min jagħtihom il-ħajja tal-grazzja u talimħabba t’Alla.

MISTERI TAL-GLORJA
Ġesu’ rxoxta mill-mewt għall-ħajja
Mulej Ġesu’, Inti li rbaħt fuq il-mewt u fuq il-koruzzjoni tagħha, agħmel li sSaċerdoti Tiegħek ma jaqtgħux qalbhom quddiem il-korruzzjoni ta’ dinja
mgħaddsa fid-dnubiet, imma waqt li kontinwament jerfgħu ħaristhom lejk li Inti
t-Triq, il-Verita’ u l-Ħajja jgħinu li ħuthom midinbin biex jimxu fit-triq tasSewwa li twassal għal vera Ħajja.

Ġesu’ tela’ s-Sema
Mulej Ġesu’, Inti li għidt “Meta jiena nkun merfugħ mill-art niġbed li kulħadd
warajja” erfa’ dejjem aktar ‘il fuq il-qlub tas-Saċerdoti Tiegħek. Agħmel li huma
jaspiraw dejjem iżjed għal stat ta’ qdusija aktar għolja biex b’ħeffa akbar jiġbdu
erwieħ lejn is-Sema li għaliha aħna maħluqa.

Ġesu’ bagħat l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli skont il-wegħdiet Tiegħu
Mulej Ġesu’, Inti li qabel ma tlajt is-Sema ridt li l-Appostli jibqgħu Ġerusalemm,
kif fil-fatt għamlu, miġbura fit-talb flimkien mal-għażiża Ommok, agħmel li sSaċerdoti kollha jibqgħu dejjem fidili għall-irtir ta’ kull xahar, u għallmeditazzjoni ta’ kuljum u għall-eżami tal-kuxjenza ta’ kuljum, sabiex b’dawn ilmezzi jiksbu frott sħiħ mill-Eżerċizzi Spiritwali li jkunu għamlu.

Marija mtellgħa s-Sema bir-ruħ u l-ġisem
Marija, Inti li mtellgħa s-Sema tinsab fil-leminija ta’ Ibnek, is-setgħa fuq il-Qalb
ta’ Ġesu’ hija wisq aktar milli kienet fit-tieġ ta’ Kana meta għall-kelma tiegħek
Ġesu’ wettaq l-Ewwel Miraklu u biddel l-ilma f’inbid bnin. Agħmel li s-setgħa
qawwija tiegħek tiddefendi quddiem Ibnek lis-Saċerdoti tiegħek, u tgħinhom
waqt il-missjoni diffiċli tagħhom u fil-qtigħ il-qalb li kultant iġarrbu.

Marija nkurunata Reġina tas-Sema u tal-art mis-Santissima Trinita’
Marija, Reġina tas-Sema u tal-art, Omm tal-Perseveranza, Inti li qed tgawdi lfrott tal-perseveranza tiegħek fis-servizz t’Alla l-Missier, agħti l-Qawwa, idDawl, il-Faraġ u t-Tama lis-Saċerdoti kollha biex jissukktaw fit-Triq Imqaddsa
tas-Saċerdozju...b’hekk huma jiksbu l-Kuruna tal-Glorja li hija biss imwiegħda
lil min jibda tajjeb... imma tingħata biss lil min jippersevera.

Via Sagra għas-Saċerdoti
u għall-Vokazzjonijiet Saċerdotali

Talba tal-bidu
Ġesu’ Ħanin, Inti għoġbok tgħaddi mit-toroq ta’ Ġerusalemm imgħobbi bit-toqol
tas-Salib għall-imħabba tagħna l-bnedmin. Aħna wkoll nixtiequ nagħmlu
Miegħek l-istess vjaġġ; għalhekk nitolbuk li tnissel f’qalbna dawk is-sentimenti
li kellek Inti fit-Triq tal-Kalvarju.
Ġagħalna nagħarfu kemm hija ħaġa li togħġbok li napplikaw il-frott ta’ din il-Via
Sagra. Nitolbuk toffri lill-Missier Etern Tiegħek dak id-demm prezzjuż li xerridt
għas-salvazzjoni u għall-qdusija tal-bnedmin kollha. U Inti, Marija Addolorata li
sseħibt ma’ Ġesu’ Ibnek f’dak il-vjaġġ ta’ Tbatija, agħmel li qalbna tkun mimlija
Imħabba lejn Ibnek Ġesu’, agħmel li t-tifkira tat-tbatijiet tagħkom ma twarrab
qatt minn quddiem għajnejn is-Saċerdoti tagħna biex, imsaħħin minn din ittifkira, jirnexxilhom jaqdu l-ministeru tagħhom fl-ikbar qdusija, Hekk ikun.

L-EWWEL STAZZJON
Ġesu’ ikkundannat għall-mewt bla ħtija.
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk, għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw fl-ewwel stazzjon meta lil Sidna Ġesu’ ikkundannawh għall-mewt
bla ebda ħtija.
Nitolbuk Ġesu’, għall-merti tal-umilta’ Tiegħek li biha aċċettajt is-sentenza talmewt, agħmel li s-Saċerdoti Tiegħek għeżież jaċċettaw l-umiljazzjonijiet u ssofferenzi li ħafna drabi ħuthom il-bnedmin iġagħluhom inġustament isofru.

O Marija, Int ħarisna,
mill-kundanna Int eħlisna
tal-Ġustizzja t’Alla.

Glorja lil Missier....

Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

IT-TIENI STAZZJON
Ġesu’ mġiegħel jerfa’ s-Salib
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw fit-tieni stazzjon meta Sidna Ġesu’ aċċetta bil-ferħ din ir-refgħa
tas-Salib għall-imħabba li Huwa ġabilna.
Nitolbuk Ġesu’, li tagħti l-grazzja lis-Saċerdoti għeżież Tiegħek li jilqgħu bilferħa il-kontrarjetajiet, id-dieqa u n-niket li huma, bla dubju, marbutin masSaċerdozju Divin tagħhom.

Verġni Mbierka, l’Int Omm tagħna,
jekk fil-hemm Inti tkun magħna
is-salib inħaddnu.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

IT-TIELET STAZZJON
Ġesu’ jaqa’ l-Ewwel darba taħt is-Salib
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw f’dan l-istazzjon meta Sidna Ġesu’, waqt li kien tiela’ l-Kalvarju
waqa’ għall-Ewwel darba taħt is-Salib.
Nitolbuk Ġesu’, għall-merti ta’ dan l-istazzjon li tpoġġi fuq fomm is-Saċerdoti
Tiegħek l-aħjar kliem ta’ ħlewwa u mogħdrija li bihom ikunu jistgħu jerfgħu lmidinbin li bihom ikunu jistgħu jerfgħu l-midinbin li jkunu waqgħu għall-ewwel
darba f’ħajja ħażina.

F’ġieħ dil-waqgħa li Ibnek ġarrab
minna l-għadu dejjem ħarrab
hekk kif jersaq lejna.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

IR-RABA’ STAZZJON
Ġesu’ jiltaqa’ m’Ommu Marija Santissma
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw lil Sidna Ġesu’ li fit-triq tal-Kalvarju ltaqa’ m’Ommu Marija u ġew
mifrudin minn xulxin mil-Lhud b’kefrija kbira.
Nitolbuk Ġesu’, għall-merti ta’ dan l-istazzjon, li Ommok Marija Santissma
żżomm taħt il-ħarsa ħanina tagħha lis-Saċerdoti wliedha meta dawn isibu
rwieħhom ittantati li jinfirdu mill-ħajja tal-grazzja.

Agħmel Int lir-ruħ tithenna,
flimkien magħkom ġewwa l-ġenna
f’ġieħ dil-laqgħa m’Ibnek.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

IL-ĦAMES STAZZJON
Ġesu’ megħjun minn Xmun iċ-Ċirinew jerfa’ s-Salib
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw lil Sidna Ġesu’ li fit-triq tas-Salib kien megħjun minn Xmun iċĊirinew biex iħaffiflu t-toqol tas-Salib.
Nitolbuk, Ġesu’, għall-merti ta’ dan l-istazzjon, agħmel li s-Saċerdoti maħbubin
Tiegħek bil-ħajja tagħhom ta’ ċaħda u dedikazzjoni iħaffu t-toqol u l-miżerja ta’
dawk il-midinbin li jersqu lejhom għall-maħfra ta’ dnubiethom.

Għinna nerfgħu piż il-ħajja,
biex minn ruħna jgħibu t-tbajja’
li ħallew ħtijietna.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

IS-SITT STAZZJON
Ġesu’ jiltaqa’ mal-Veronika li xxuttatlu Wiċċu
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw f’dan l-istazzjon lill-Veronika li xxuttatlu l-Wiċċ Imqaddes
Tiegħu, u Ġesu’ bl-akbar gratitudni stampa x-Xbieha Tiegħu fil-velu tagħha.
Nitolbuk Ġesu’, għall-merti tat-tbatijiet Tiegħek nissel fis-Saċerdoti Tiegħek lakbar devozzjoni lejn il-Passjoni Mqaddsa Tiegħek biex hekk ikunu kapaċi
jnisslu fil-penitenti tagħhom sens ta’ vera ndiema ta’ dnubiethom li kienu l-kawża
tal-Passjoni Tiegħek.

O Marija, isma’ talbna,
nitolbuk tistampa f’qalbna
il-Passjoni t’Ibnek.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

IS-SEBA’ STAZZJON
Ġesu’ jaqa’ għat-tieni darba taħt is-salib
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw lil Sidna Ġesu’ jaqa’ għat-tieni darba wiċċu fl-art taħt is-Salib.
Nitolbuk, Ġesu’, għall-merti ta’ dan l-istazzjon li tagħti l-għajnuna u s-sabar lisSaċerdoti Tiegħek biex huma jagħmlu l-kuraġġ lill-midinbin li jaqgħu u jerġgħu

jaqgħu fl-istess ħtijiet biex dawn jagħmlu l-qalb u jsaħħu r-rieda tagħhom kontra
d-drawwiet li fihom ikunu mjassra.

F’ġieħ din il-waqgħa erfa’ għas-sewwa,
lil min dineb... kollok ħlewwa
uri l’Inti Ommna.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

IT-TMIEN STAZZJON
Ġesu’ jikkonsla lin-nisa ta’ Ġerusalemm
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw lil Sidna Ġesu’ li fit-triq tal-Kalvarju qal lin-nisa ta’ Ġersualemm
biex ma jibkux lilu, iżda jibku lilhom infushom u lil uliedhom.
Nitolbuk Ġesu’, għall-merti ta’ dan l-istazzjon li bil-għajnuna tiegħek isSaċerdoti konfessuri Tiegħek inisslu fil-penitenti tagħhom sens ta’ vera ndiema u
dispjaċir ta’ dnubiethom b’mod li l-qrara li jagħmlu tkun il-bidu ta’ ħajja
verament qaddisa li togħġob tant lill-Qalb Imqaddsa Tiegħek.

O Marija, kollok Ħniena,
nissel f’qalbna sens ta’ ndiema
u imħabba għal Kristu.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu, Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

ID-DISA’ STAZZJON
Ġesu’ jaqa’ għat-tielet darba taħt is-Salib
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw f’dan l-istazzjon meta Sidna Ġesu’ jaqa’għat-tielet darba taħt ittoqol tas-Salib.
Nitolbuk Ġesu’, għall-merti ta’ dan l-istazzjon li tagħti lis-Saċerdoti Tiegħek lgħajnuna u l-għerf qaddis biex mid-dgħjufija tagħhom igħaddu mit-triq talkonverżjoni għat-triq tal-Perfezzjoni nisranija, “biex huma jkunu perfetti bħalma
l-Missier Tiegħek fis-Sema hu Perfett.”

Tħalli qatt li naqgħtu qalbna,
Omm qalbiena, ilqa’ talbna
tina d-don tal-Qawwa.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

L-GĦAXAR STAZZJON
Ġesu’ ġie mċarrat minn ħwejġu
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw f’dan l-istazzjon lil Sidna Ġesu’ li meta wasal fuq il-Kalvarju ilLhud qabdu fiH u ċarrtuH minn ħwejġu.
Nitolbuk Ġesu’, għall-merti ta’ dan l-istazzjon li tbiegħed lis-Saċerdoti Tiegħek
mill-frugħat tad-dinja u minn dak kollu li jnikket lill-Qalb Adorabbli Tiegħek
filwaqt li tħeġġeġ fihom imħabba u devozzjoni sinċiera lejn il-Qalb bla Tebgħa
tal-Omm Tiegħek, Marija Immakulata.

F’ġieħ in-niket, O Marija,
tal- Qalb t’Ibnek u l-mistħija
nissel fina s-safa.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

IL-ĦDAX -IL STAZZJON
Ġesu’ mimdud u msammar mas-Salib
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw f’dan l-istazzjon meta lil Ġesu’ ikkmandawh jimtedd fuq is-Salib
u Ġesu’ obda sakemm sammruh bl-imsiemer għal dnubietna.
Nitolbuk Ġesu’, għall-merti ta’ dan l-istazzjon li s-Saċerdoti għeżież Tiegħek, u
aħna magħhom, inkunu dejjem ubbidjenti għal dak li Inti titlob minna, akkost li
dan ikun ta’ sagrifiċċju kbir, biex b’hekk huma u aħna inkunu qegħdin nissieħbu
tabilħaqq mas-Sagrifiċċju tas-Salib.

F’ġieħ kliem Kristu kollu mħabba,
tħalli qatt lir-ruħ titabba’
bis-sinjal tal-ħtija.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

IT-TNAX -IL STAZZJON
Ġesu’ arbulat u mejjet fuq is-salib
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw f’dan l-istazzjon meta lil Sidna Ġesu’ sallbuh bejn żewġ ħallelin u
wara tliet sigħat t’agunija miet.
Nitolbuk Ġesu’, għall-merti tal-agunija u l-mewt Tiegħek agħti l-grazzja lisSaċerdoti kollha, tant għeżież għal Qalbek, li jkollhom fi tmiem ta’ ħajjithom ilprotezzjoni speċjali tal-Omm Imqaddsa Tiegħek u b’hekk joħorġu rebbiħin millassalti tal-għadu, u wara ħajja ta’ sagrifiċċju u ċaħda jkun jistħoqqilhom, flimkien
ma’ Marija li jgawdu l-Viżjoni Beatifika Tiegħek.

U fis-siegħa tal-mewt tagħna,
tħalliniex ‘ma ibqa’ magħna
sa mar-ruħ tithenna.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

IT-TLETTAX -IL STAZZJON
Ġesu’ mniżżel minn fuq is-salib
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw f’dan l-istazzjon lil Sidna Ġesu’ mniżżel mis-Salib u mqiegħed fi
ħdan Ommu Marija Addolorata. Marija Santissma Addolorata, għall-merti tadDuluri tiegħek, agħti lis-Saċerdoti ulied Tiegħek il-grazzja tal-vera sobgħa u
ndiema perfetta u l-grazzja tal-Perseveranza Finali, li tagħha Int imsejħa l-Omm...
u titlaqhomx sakemm tarahom eternament salvati fis-Sema.

Ġewwa ħdanek Int ilqagħna,
u lil Kristu ppreżentana
fl-aħħar nifs tal-ħajja.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

L-ERBATAX -IL STAZZJON
Ġesu’ ġie midfun f’qabar ġdid
Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.
Nikkunsidraw f’dan l-aħħar stazzjon lil Sidna Ġesu’ meħud minn ħdan Ommu
Marija Santissima Addolorata u midfun f’qabar ġdid.
Nitolbuk Ġesu’, għall-merti tal-Mewt u d-Difna Tiegħek, agħmel li kull Saċerdot
għażiż Tiegħek, li joffri kuljum is-Sagrifiċċju tal-Kalvarju, jikber ta’ kuljum flimħabba Tiegħek u tal-proxxmu, u b’hekk ħajtu u mewtu, mill-bidu sal-aħħar
ikunu mera tal-ħajja tiegħek Divina fuq din l-art, Inti li tgħix u ssaltan għal dejjem
ta’ dejjem, Hekk ikun.

F’ġieħ il-mewt u d-Difna Tiegħu,
ħudna ngawdu l-ġenna Miegħu
Int it-tama tagħna.

Glorja lill-Missier....
Imbierka l-Passjoni u l-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu. Mulejja ħenn
għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

TALBA TAL-AĦĦAR
O Ġesu’, li ridt tmut biex aħna niksbu l-ħajja ta’ dejjem, sejjaħ ħafna
vokazzjonijiet għas-Saċerdozju. Inti taf kemm ġid jista’ jagħmel fl-erwieħ anke
Saċerdot wieħed biss qaddis... Marija, Sultana tal-Appostli u Omm maħbuba tasSaċerdoti wliedek, agħmel li bil-qawwa tat-talb tiegħek lil Ġesu’ Ibnek, Saċerdot
Etern u l-Ewwel Saċerdot, ikun jistħoqqilna li jkollna ħafna Saċerdoti qaddisa,
Hekk ikun.

Mulej il-Ħabib Tiegħek Marid.
Il-Marid joffri Kollox għall-Qdusija tas-Saċerdoti.
Il-Knisja teħtieġ is-Saċerdoti. Int teħtieġ is-Saċerdot biex iġiblek is-Sagramenti.
Meta is-Saċerdot iġiblek l-Ewkaristija Mqaddsa, Ġesu’ jagħti lilu nnifsu kollu
kemm hu lilek. Meta toffri lilek innifsek lilu, tagħtih dak kollu li għandek.
Għax int marid tista’ tagħmel xi ħaġa li ħafna nies ma jistgħux jagħmluha. Int
għandek xi ħaġa x’tagħti lil Ġesu’ li bniedem marid biss jista’ jagħti – TISTA’
TOFFRI L-MARD TIEGĦEK LILU.
Hawnhekk għandna talba għal kull jum tal-ġimgħa; talba għas-Saċerdoti u għażżgħażagħ li qed jistudjaw biex isiru Saċerdoti.
Kull talba hija dwar xi waħda mit-tbatijiet tiegħek. Fiha inti toffri lil Ġesu’ xi
sofferenza partikulari (uġigħ, dieqa, eċċ). Toffriha għas-Saċerdoti u għallistudenti. L-insara kollha jemmnu fil-valur u l-qawwa tat-talb. It-talb tal-morda
għandu valur speċjali. Raġuni waħda hija li huwa diffiċli ħafna titlob meta tkun
marid. Min mhux marid jaħseb li hija faċli ħafna li wieħed marid jitlob – għax
għandu ħafna żmien, u jidher li m’għandu xejn xi jtellfu. Ħafna drabi jkollu ħafna
xi jtellfu.
Dawn it-talbiet huma qosra u ħfief. Ipprova għid waħda kuljum. Jekk tagħmel
hekk tkun qed tgħin lis-Saċerdoti biex ikunu saċerdoti tajbin. Tkun qed tgħin lillistudenti biex ma jaqtgħux qalbhom. Itlob lil Ġesu’ biex “jibgħat aktar ħaddiema
fl-għalqa tiegħu.”
Tinsiex, int m’intix qiegħed titlob biss, Inti qed tagħti lil Ġesu’ xi ħaġa – qed
toffri l-mard tiegħek għal din il-fehma. M’intix qed titlob xi ħaġa b’xejn. Int qed
toffri ħajtek. Dan hu dak li għamel Kristu – int tkun qed tagħmel l-istess.

IL-ĦADD
L-Uġigħ Tiegħi

Għażiż Ġesu’,
Jiena naf li int kont miġugħ, fil-Passjoni tiegħek u fuq is-Salib. Inti taf x’inhu luġigħ. Int taf kemm jien miġugħ.
Noffrilek l-uġigħ tiegħi, Irridek tieħdu u tużah. Jien naħseb li huwa meħtieġ.
Jekk jogħġbok uża ftit minnu għas-Saċerdoti – biex tgħinhom ikunu Saċerdoti
tajbin, jekk jogħġbok uża ftit minnu għal dawk li qed jistudjaw biex isiru
Saċerdoti – biex tgħinhom ħa jsiru Saċerdoti tajbin.
It-tbatija u l-mewt Tiegħek kienu meħtieġa – fdew id-dinja. It-tbatija tiegħi tista’
tgħin biex tifdi d-dinja llum.
Naf li jien nista’:

“Nimla dak li jonqos fit-tbatijiet ta’ Kristu.”
L-uġigħ u t-tbatija huma tiegħi, imma nagħtihom kollha lilek – kultant inħoss li
dawn biss kulma għandi x’noffri.
Għażiż Ġesu’, illum noffrilek l-uġigħ tiegħi.

IT-TNEJN
Is-Solitudni Tiegħi

Għażiż Ġesu’,
Kultant inħossni waħdi – waħdi għal kollox.
Għalkemm in-nies qalbhom tajba ħafna, u jiġu jżuruni, jiġuni ħafna mumenti
meta nkun nistenna bil-ħerqa li xi ħaddieħor jitfaċċa fil-bieb.
Meta jgħiduli:
“Sejjer sa barra għal ftit biex nixtri” narahom sigħat u nħossni waħdi.

Naħseb li inti ħassejtek waħdek – meta tlaqt lil Ommok, meta tlaqt biex titlob
waħdek, meta l-appostli ma setgħux jifhmuk.
Naf li nista’ naqsam is-solitudni tiegħi miegħek, u mbagħad ma nkunx iżjed
waħdi, għalhekk issa noffrilek is-solitudni tiegħi.
Nitolbok li tuża din l-offerta tas-solitudni tiegħi għas-Saċerdoti meta jħossuhom
waħedhom. Jekk jogħġbok żgurahom li ħafna nies jitolbu għalihom – bħalma jien
qed nitlob għalihom.
Nitolbok li tfarraġ lil dawk l-istudenti għas-Saċerdozju li forsi qed iħossu l-firda
tad-dar – jew iħossuhom waħedhom.
Għażiż Ġesu’ illum noffrilek is-solitudni tiegħi.

IT-TLIETA
In-Nuqqas ta’ Ħila Tiegħi

Għażiż Ġesu’,
Il-marda tiegħi ma tħallini nagħmel xejn – ma nistax nagħmel il-ħwejjeġ li s-soltu
kont nagħmel. Inħossni niddependi għal kollox fuq ħaddieħor, u din hija diffiċli
li tissapportiha.
Jien żgur li inti tifhem x’irrid ngħid għax naħseb li int ħassejt hekk ukoll, allavolja
int l-Iben t’Alla. L-Iben t’Alla ma jista’ jagħmel xejn! Għaliex għandi ngerger,
jien?
Noffrilek dan in-nuqqas ta’ ħila tiegħi, il-bnedmin kollha jħossuhom bla ħila
bħali, iżda jien privileġġjat li n-nuqqas ta’ ħila tiegħi jidher tant ċar.
Jekk jogħġbok uża dan in-nuqqas ta’ ħila tiegħi biex ix-xogħol tas-Saċerdoti
jkollu suċċess, biex tfarraġ is-Saċerdoti meta jfallu fix-xogħol tagħhom, biex
tagħmel qalb lill-istudenti li kultant iħossuhom ma jistgħu jagħmlu xejn. Lgħelieqi qed ibajdu, lesti għall-ħsad, waqt li huma jridu jistennew sakemm isiru
Saċerdoti.
Int ukoll kont bla ħila fuq is-Salib, (Għalkemm kont tal-akbar għajnuna għalina!)
imma n-nuqqas ta’ ħila Tiegħek fdiet id-dinja. Jekk jogħġbok, uża n-nuqqas ta’
ħila tiegħi – biex ngħin lil min hu bla ħila.
Għażiż Ġesu’, illum noffrilek in-nuqqas ta’ ħila tiegħi.

L-ERBGĦA
L-Ubbidjenza Tiegħi

Għażiż Ġesu’,
Int kont ubbidjenti – “Ubbidjenti sal-mewt”.
L-ubbidjenza Tiegħek lejn il-Missier kienet waħda mill-akbar lezzjonijiet li
għallimtni.
Jiġu mumenti meta nsibha diffiċli li nobdi – lit-tabib, lill-familja tiegħi, lil dawk
li jieħdu ħsiebi. Naħseb li nkun qed ngħinhom meta nagħmel xi ħwejjeġ żgħar
waħdi, anke meta jkunu qaluli biex ma nagħmilhomx.
Inwiegħed li nipprova nkun ubbidjenti għall-aħħar dan se jkun diffiċli – għalhekk
se noffrihielek issa – għas-Saċerdoti u l-istudenti għas-Saċerdozju li kultant żgur
iħossuha diffiċli li jobdu.
Nitlob li huma jagħmlu dejjem dak li Int għamilt lill-Missier: “Jien nagħmel
dejjem dak li jogħġob lilu.”
Għażiż Ġesu’, illum noffrilek l-ubbidjenza tiegħi.

IL-ĦAMIS
Id-Dieqa Tiegħi

Għażiż Ġesu’,
Ħafna drabi nkun imdejjaq; inħossni żejjed – filwaqt li nixtieq inkun utli m’hemm
xejn x’nagħmel, ħlief noqgħod bilqiegħda hawn, nimtedd. Nixba. Qatt xejn ġdid,
dejjem l-istess ġurnata wara l-oħra.
Għażiż Ġesu’, Int għext ħajja bieżla – qatt ma kellek did-dieqa.
Għalhekk noffrilek id-dieqa tiegħi “biex nimla” – biex nagħmel tajjeb għad-dieqa
li Inti ma kellekx.

Noffrihielek għas-Saċerdoti għinhom biex ikunu Saċerdoti tajbin. Noffrihielek
għall-istudenti li qed iħejju ruħhom għas-Saċerdozju għinhom isiru Saċerdoti
tajbin.
Għażiż Ġesu’, illum noffrilek id-dieqa tiegħi.

IL-ĠIMGĦA
Il-Biża’ Tiegħi

Għażiż Ġesu’,
Kultant inħossni nibża’ – minħabba f’ħajti l-imgħoddija setgħet kienet aħjar – u
issa għaddiet.
Naf li Int tara wkoll it-tajjeb, għinni biex niftakar iż-żminijiet meta kont tajjeb u
nħobb lilek u lill-ħbieb Tiegħek.
Kultant iħossni nibża’ – nibża’ minn xhiex għad irid ngħaddi; noffrilek il-biża’
tiegħi.
Għażiż Ġesu’ Jiena nafda fik – Nittama fik – Nemmen fik – Inħobbok.
Niftakar li Int għidt lill-Missier tiegħek:
“Alla tiegħi, għaliex ħallejtni waħdi?”
Kultant inħossni rrid ngħid hekk jien ukoll – Inħossni minsi – anke mill-Missier
Tiegħek – minn Missierna.
Fakkarni fil-faraġ li tagħtini; l-aktar fis-Sagramenti li jġibuli s-Saċerdoti Tiegħek.
Grazzi tal-għajnuna Tiegħek, li jġibuhieli s-Saċerdoti Tiegħek.
Għinhom biex ikunu nies bla biża’ fid-dinja tal-biża’.
Għażiż Ġesu’, illum noffrilek il-biża’ tiegħi.

IS-SIBT
L-Imħabba Tiegħi

Għażiż Ġesu’,
Allavolja ninsab marid nista’ nħobb – irrid inħobb. Ħadd – xejn – ma jista’
jżommni milli nħobb.
Li nħobb huwa li nagħti lili nnifsi lil oħrajn il-kliem, it-tbissim, id-daħk tiegħi, linteress tiegħi, il-ħsieb u l-kura tiegħi. Nipprova li nħobb mill-aħjar li nista’.
Int kont l-iktar wieħed fid-dinja li ħabbejt; għinni nħobb ħafna.
Flimkien, għalhekk, ngħinu lis-Saċerdoti u lill-istudenti biex iħobbu l-bnedmin –
iħobbu l-bnedmin li jgħixu magħhom, iħobbu l-bnedmin li jaħdmu magħhom.
Dan huwa dak li jfisser is-Saċerdozju tagħhom, għinhom biex iħobbu, għinhom
iħobbu permezz tal-ħajja tagħhom, għinhom iħobbu permezz tax-xogħol
tagħhom.
Jien nirringrazzjahom tal-imħabba li jagħtuni, nirringrazzjak tagħhom.
Għażiż Ġesu’, illum noffrilek l-imħabba tiegħi.

Talba ta’ Fr Bruno
Alla minn dejjem u li tista’ kollox, ħares fuq il-Wiċċ ta’ Kristu Ibnek, u għallimħabba ta’ dak li huwa s-Saċerdot il-Kbir, ikollok ħniena mis-Saċerdoti
Tiegħek. Ftakar, O Alla l-iktar ħanin illi huma sempliċi bnedmin u dgħajfa;
ħeġġeġ fihom il-grazzja tal-vokazzjoni tagħhom li tinsab fihom bit-tqegħid talidejn tal-Isqof. Żommhom qrib tiegħek biex l-għadu ma jirbaħhomx... biex qatt
ma jagħmlu l-iċken ħaġa li tmur kontra l-vokazzjoni għolja tagħhom.
O Ġesu’, nitolbok għas-Saċerdoti fidili u mħeġġa Tiegħek, għas-Saċerdoti infidili
u bierda; għal dawk li jaħdmu f’arthom jew f’artijiet imbiegħda tal-Missjoni; għal
dawk li huma ittantati; għal dawk li jinsabu weħidhom; għas-Saċerdoti żgħażagħ;
għal dawk avvanzati; għas-Saċerdoti morda; għal dawk li qegħdin imutu u għallerwieħ tas-Saċerdoti li qegħdin fil-Purgatorju.

Iżda fuq kollox nirrakommandalek lis-Saċerdoti l-aktar għeżież għalija; isSaċerdot li għammidni; dawk li ħafruli dnubieti; dawk li attendejt il-quddies
tagħhom u li tawni l-Ġisem u d-Demm Tiegħek fit-Tqarbin Imqaddes; isSaċerdoti li għallmuni, għenuni u inkoraġġewni; lis-Saċerdoti kollha li b’xi mod
jew ieħor jien obbligat lejhom, speċjalment N.N. O Ġesu’ żommhom kollha qrib
il-Qalb Tiegħek u berikom bil-bosta fiż-żmien u fl-eternita’. Ammen.
Fr. Bruno S.D.V

Talba għas-Saċerdoti
O Ġesu’ Saċerdot ta’ dejjem, żomm is-Saċerdoti Tiegħek fil-kenn ta’ qalbek
Imqaddsa, fejn ħadd ma jista’ jmisshom.
Żomm mingħajr tebgħa jdejhom imbierka li jmissu kuljum Ġismek Imqaddes.
Żomm safja xofftejhom li jixxarrbu kuljum bid-Demm tiegħek għażiż.
Żomm qalbhom nadifa mit-tniġġiż tas-semm tad-dinja u mimlija bil-kobor tassejħa tagħhom.
Ikunu mixgħulin b’Imħabbtek, biex Imħabbtek tħarishom minn kull ħażen ta’
ġibdiet qarrieqa.
Bierek il-ħidma tagħhom, biex tkun ta’ fejda u ta’ ġid u agħmel li l-erwieħ, li
għandhom f’idejhom biex imexxu fit-triq tas-sewwa ikunulhom ta’ faraġ, hawn
f’din l-art u ta’ hena bla tmiem fil-ħajja ta’ dejjem. Hekk ikun.

Talba ta’ Mons. Guglielrmo Giaquinta
Mulej Ġesu’, Alla li tista’ kollox, inroddulek ħajr għall-grazzji kbar, u b’mod
partikulari, għad-doni li tagħtina permezz tal-ministri tiegħek.
Int wellidtna għall-grazzja permezz tal-magħmudija; agħmel li nqisu lis-Saċerdot
bħala Missier; Int ma tiqafx iġġeddidna permezz tas-Sagrament tal-Qrar; għinna
naraw fil-persuna li taħfrilna dnubietna l-wiċċ twajjeb Tiegħek tas-Samaritan itTajjeb; Int tajtna lilek innifsek fl-Ewakristija; agħmel li nuru rispett lejn l-id ta’
dak li jaqtgħalna l-ġuħ fid-deżert tad-dinja.

Huwa ħuna , iżda Missierna fil-grazzja. Kattar fostna l-preżenza tiegħu li tqaddes
u agħmel fuq kollox li aħna nkunu għalih fil-mument ta’ għeja, tal-mard, taxxjuħija, il-faraġ ta’ wlied li jafu jifhmu u jħobbu. Agħmel mill-Knisja, miġbura
madwar l-Omm Tiegħek, familja li tgħolli innu ta’ mħabba u tifħir lilek, Saċerdot
Etern li għadek ħaj fisSaċerdoti tagħna.
Il-Qaddej t’Alla Mons. Guglielrmo Giaquinta

Talb għall-Qdusija tal-Kleru tal-Papa Piju XII
O Ġesu’ Saċerdot Etern, Ragħaj Tajjeb u Għajn tal-ħajja, li b’imħabba tassew
kbira tal-Qalb Tiegħek l-iżjed ħelwa tajtna s-Saċerdoti tagħna biex iwettqu fina
dak il-għemil ta’ qdusija li bih il-grazzja tiegħek tħeġġeġ il-qlub tagħna,. aħna
nitolbuk: ieqaf magħhom bil-ħniena u bil-għajnuna Tiegħek.
Ikunu fihom, O Ġesu’, il-fidi ħajja fl-għemil tagħhom, it-tama sħiħa f’kull tiġrib,
il-karita’ mixgħula f’kull ħsieb tagħhom. Il-kelma tiegħek, dawl tal-għerf etern
Tiegħek, tkun għalihom bħala meditazzjoni dejjiema, l-ikel tal-ħajja ta’ qdusija;
l-eżempji ta’ ħajtek u tal-Passjoni Tiegħek jiġġeddu fil-għemil u fit-tbatijiet
tagħhom, biex ikunu għalina ta’ tagħlim u ta’ faraġ fit-tbatijiet tagħna.
Agħmel, O Mulej, li s-Saċerdoti tagħna jiċċaħħdu minn kull ġibda tad-dinja u
jfittxu biss il-glorja Tiegħek biex jagħmlu dmirhom sal-aħħar b’kuxjenza safja.
U meta, wara mewthom, iqiegħdu f’idejk il-ħidma tagħhom mitmuma, agħtihom,
O Ġesu’, li kont fuq l-art l-Imgħallem tagħhom, il-premju għal dejjem tal-kuruna
tal-ġustizzja fid-dija tal-Qaddisin. Ammen.

Talba għall-Konfessur Tiegħi
Filwaqt li nitolbok, O Alla tiegħi, il-grazzji li ninħtieġ, nista’ jien, mingħajr
ingratitudni, ninsa quddiemek lil dak li Int għażilt fost il-ministri Tiegħek biex
iħabbibni Miegħek bis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni...
Indenja, nitolbok, O Alla tiegħi, li żżejjen lir-ruħ tiegħu b’dawk il-virtujiet li
jixirqu lid-doveri tal-ministeru tal-għaġeb li bih Inti żejjintu... Agħtih il-Fidi ta’
San Pietru, l-imħabba ta’ San Pawl, il-Qawwa ta’ San Ġwann Kriżostmu, ilLiberta’ Evanġelika ta’ San Ambroġ, l-Għerf ta’ Santu Wistin, il-Qdusija ta’ San

Bernard, iż-żelu ta’ San Carlo Borromeo, il-qalb tajba ta’ San Franġisk de Sales,
u l-umilta’ ta’ San Vinċens de Paul.
Mexxieh, Inti stess, O Mulej, fl-azzjonijiet kollha tiegħu sabiex wara li jkun
qaddej prudenti u fidil tal-misteri Tiegħek, ikun jista’ jirċievi wara dil-ħajja, millidejn ġenerużi Tiegħek il-kuruna li Inti wegħidt lis-Saċerdoti li jkunu kkonsagraw
ruħhom biex isalvaw lill-bnedmin ħuthom mit-triq tad-dnub u li jdaħħluhom fittriq tal-paċi u tal-ġustizzja. Hekk ikun.

Talba għas-Saċerdot Konfessur bħala Ringrazzjament wara l-Qrar
Sid tiegħi Ġesu’ Kristu, bierek nitolbok lill-qaddej tiegħek li f’ismek għadu kif
amministrali s-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. Għinni niftakar fil-pariri li tani, u
li nwettaq kif jixraq dak li ġustament ordnali biex nagħmel.. U agħtih il-milja talgrazzja Tiegħek sabiex ir-ruħ tiegħu stess tkun imsaħħa u kollha fervur għasservizz perfett Tiegħek biex b’hekk fl-aħħar jasal għat-tgawdija tal-premju
mistħoqq fil-ġenna, Int li tgħix u ssaltan flimkien mal-Missier u mal-Ispirtu sSantu, Ammen.

Offerta ta’ Jum is-Sibt għall-Qdusija tal-Kleru
Salvatur Divin, Ġesu’ Kristu li fdajt ix-xogħol Tiegħek tal-Fidwa, il-ġid u ssalvazzjoni tad-dinja f’idejn is-Saċerdoti bħala rappreżentanti Tiegħek, noffrilek
mill-idejn l-aktar qaddisa ta’ Ommok Marija Santissma, it-talb kollu, ix-xogħol,
is-sagrifiċċji, il-ferħ u n-niket ta’ din il-ġurnata għall-qdusija tas-Saċerdoti
għeżież Tiegħek. Agħtina Saċerdoti tassew qaddisa li ma jfittxu xejn ħlief ilglorja akbar Tiegħek u s-salvazzjoni ta’ ruħna. Bierek il-kliem u t-talb li joffrulek
fuq l-altar, fil-konfessinarju, fuq l-ambone, ix-xogħol kollu tagħhom għażżgħażagħ, morda u anzjani.
Agħmel Int, O Marija, Omm Saċerdot Etern li tħares lis-Saċerdoti kollha millperikli għall-vokazzjoni qaddisa tagħhom.

Talba għall-Vokazzjonijiet
Mulej, Missier ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, li qal li l-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema
huma ftit, nitolbuk li tibgħat aktar ħaddiema għall-ħsad tiegħek. Agħmel li żżgħażagħ tagħna jkunu dejjem iktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek.
Imla l-ġenituri bil-fidi, bl-imħabba u bl-ispirtu ta’ sagrifiċċju biex joffru lil
uliedhom għas-servizz tiegħek u jifirħu meta xi ħadd minnhom ikun imsejjaħ
għall-ħajja dedikata lilek. B’ibnek Ġesu’ Kristu Sidna. Ammen.

Talba lill-Madonna għall-Vokazzjonijiet
Verġni Marija, Omm ta Kristu Saċerdot, Omm is-Saċerdoti kollha tad-dinja: Int
tħobb b’mod speċjali lis-Saċerdoti, għax huma xbieha ħajja ta’ Ibnek Ġesu’.
Lejk induru, ja Omm maħbuba tagħna: Bl- “iva” umli, siekta u ġeneruża tiegħek,
Int weġibt għas-sejħa t’Alla l-Għoli. Agħmel li anke llum ħafna żgħażagħ
jagħarfu s-sejħa ta’ Ibnek u jisimgħuh jgħidilhom: “Imxu warajja”. Agħmel li
jkollhom il-kuraġġ li jħallu kollox u jimxu wara Kristu fit-triq li mexa Hu.
Ja Omm maħbuba tagħna, itlob int stess lill-Missier għal aktar Saċerdoti li tant
neħtieġuhom; u ladarba l-Qalb tiegħek għandha qawwa kbira quddiem Alla,
Aqlgħalna, O Marija, il-grazzja li jkollna saċerdoti qaddisin. Ammen

Talba ta’ Omm għall-Vokazzjonijiet
Mulej, Ġesu’, li bejjitt fil-qalb tal-ommijiet kollha x-xewqa tal-għotja tagħhom
infushom, aqlagħli l-grazzja li jkolli iben li xi darba jgħidli: “Ma, irrid insir
qassis.” Liema rigal isbaħ nista’ noffrilek, o Mulej, jekk ma noffrilekx l-istess
ħolqien tiegħi? Int, Ġesu’ tippermetti l-vokazzjoni ta’ Iben titnissel fil-qalb
t’ommu.
Nitolbok, Mulej li tqiegħed f’qalbu l-virtujiet Saċerdotali li għandu jkollu qassis:
is-safa, il-ġenerożita’, l-ispirtu tas-sagrifiċċju u ħafna mħabba, biex hekk dan ibni
isib għalqa adattata fejn tixxettel il-vokazzjoni jekk din tkun ir-rieda Tiegħek.
Jekk, imbagħad, O Mulej, ir-rieda Tiegħek tkun xorta oħra, ilqa’ nitolbok it-talb

tiegħi biex iż-żgħażagħ li jisimgħu s-sejħa Tiegħek, li jagħtu lilhom infushom,
kollha kemm huma għalik, ikollhom il-kuraġġ li jwieġbu b’ġenerożita’ għall-Pjan
Tiegħek.
Verġni Bla Tebgħa, Omm u Reġina tal-Appostli, li l-ferħ immens Tiegħek kien
li tnissel l-uniku, veru u qaddis Saċerdot, Ġesu’ ta’ Nażaret, isma’ u wettaq ixxewqa Tiegħi ta’ omm, li tant tafda fil-Qalb Tiegħek ta’ omm, flimkien ma’ tant
ommijiet fid-dinja. Agħmel, o Marija, li maġenb l-altar ta’ Ibnek Ġesu’, inkun
hemm jien ukoll jekk mhux bħala omm ta’ iben Saċerdot reliġjuż almenu bħala
sieħba.
Isma’, ja Omm is-Saċerdot Etern, it-talba tiegħi.

Talba ta’ Seminarista
Mulej, irid naqdik bħala Saċerdot, jista jkun m’għandix don speċjali, imma dak
kollu li għandi nagħtihulek – saħħti, xi ftit intelliġenza, xi don ‘l hawn u ‘l hinn,
u xewqa sinċiera li nagħmel dak kollu li trid minni.
Mulej, għallimni nasal mix-xewqa għall-azzjoni, li nibdel l-egoiżmu tiegħi
f’servizz għall-oħrajn. Tini jdejk biex noffri kumpanija lil min iħossu waħdu,
infarraġ lil min iħossu mgħaffeġ taħt it-toqol tal-ħajja, nuri t-triq lil min jitlifha.
Agħmel li ‘l quddiem inkun Saċerdot skont il-Qalb Imqaddsa Tiegħek. Ammen

Agħtina Mulej, Saċerdoti Hienja
Inħares lejk, Saċerdot Divin u Etern, hemm, ġoċ-Ċenaklu, waqt li Inti kont qed
tiċċelebra l-Ewwel Sagrifiċċju mistiku tal-Ewkaristija, qabel ma seħħ isSagrifiċċju mdemmi tas-Salib.
U naħseb fis-Saċerdoti kollha. F’idejk nafdahom; huma Tiegħek, għax Inti
kkonsagrajthom għalik. Farraġhom!
Huma bnedmin dgħajfa, xi drabi skoraġġuti, frustrati, imma Int Feddej!

Jew forsi, Inti tippermetti li jgħaddu minn forn ta’ tisfija bħal dak Tiegħek talKalvarju. Huma kopja ħajja Tiegħek, Saċerdot Etern; l-ewwel frott tal-Fidwa
Tiegħek, erfagħhom fis-siegħa tal-prova, agħmel li kull wieħed minnhom iħoss
il-Preżenza Tiegħek.
Agħtina, Mulej Saċerdoti hienja!
Karidnal A. Ballestrero

Talba ta’ Saċerdot – Dun Nazz Camilleri SDB
Ġesu’, Saċerdot etern, agħmilni Saċerdot skont qalbek kif tridni Int, kif tixtieqni
l-Knisja, kif jippretendi minni l-poplu t’Alla.
Żommni dejjem pur sal-mewt, żommni fil-grazzja Tiegħek, imlieni bil-virtujiet
kollha... Sawwab fuqi s-Seba’ Doni tal-Ispirtu s-Santu ħarisni bil-Barka Tiegħek
u agħtini il-perseveranza sal-aħħar, il-qdusija personali, il-frott abbundanti flappostolat biex inkun dejjem skont kif titlob id-dinjita’ tas-Saċerdozju tiegħi.
Agħtini l-grazzja biex naqdi lill-Knisja mhux ninqeda biha għall-interessi tiegħi.
Eqred fija s-suppervja u nissel fija l-umilta’ u l-ubbidjenza, l-ispirtu ta’
solidarjeta’ u dixxiplina, is-sagrifiċċju u ż-żelu u l-appostolat sal-aħħar nifs ta’
ħajti. Ħarisni mit-tradimenti. Nissel fija orrur lejn is-sagrileġġi u l-iskandli.
Skansani mix-xbiek tal-passjonijiet tiegħi tar-rebgħa, tal-flus, tax-xeħħa, talġibdiet tal-ġisem. Ibgħatli mewta tajba qabel ma jien... naqa’ fid-dnub, nagħmel
diżunur lill-Knisja u niskandalizza lill-erwieħ li fija jfittxu Kristu ieħor. Indur
lejk, O Verġni Marija, biex illum u dejjem tiddefendini bil-ħerqa tiegħek ta’ omm.
U tagħmilni umli, qalbieni u qawwi kif ridt li jkun Don Bosco. Ammen.

Miktuba mis-Serv t’Alla
Dun Nazz Camilleri SDB (1906 – 1973)

Jien magħżul Saċerdot u għal dejjem – Kardinal A. Ballestrero
Ġesu’ jien Saċerdot mhux b’inizjattiva tiegħi, lanqas għall-mertu tiegħi jew għax
jien superjuri għall-oħrajn; jien Saċerdot għax Int ħarist lejja; għax Inti ħdejja tul
it-triq kollha ta’ ħajti u kont Inti li għidtli: “Imxi warajja” bi stedina ċara u mimlija
mħabba u b’mod mill-iktar sopranaturali.
Lili m’għidtlix għaliex u lanqas kif, imma biss: “Ejja u imxi warajja”
Imma, Mulej, fejn Int? Fejn toqgħod? “Ejja u tara.”
Imma, Mulej, xi trid? “Ejja u ismagħni.”
Imma Mulej, x’destin ser ikollha ħajti? “Tiegħi stess.”
U waqt li għaqqadtni mad-destin Tiegħek, Int għamiltni Saċerdot. Din lavventura li ma tħallikx kwiet, m’għandhiex passat li jagħlaq l-istorja tagħha.
Għandha bidu, żgur, għax Int sejjaħtli f’ċertu jum ta’ ħajti, imma m’għandhiex
tmiem.
Jien imsejjaħ illum, kif ser inkun imsejjaħ għada; u kif ser inkun imsejjaħ sal-jum
tal-eternita’! għax int, Mulej, ma jiddispjaċikx tal-għażla Tiegħek.
Karidnal A. Ballestrero

Talba ta’ Saċerdot il-Ħadd Filgħaxija – Michel Quoist
Illejla ninsab waħdi, Mulej.
In-nies ħarġu mill-Knisja u erġajt lura d-dar... waħdi.
Fit-triq iltqajt ma’ familji ġejjin lura mill-ħarġa tal-Ħadd.
Xi tfal jilgħabu l-ballun ħabtu miegħi... tfal li qatt ma jista’ jkolli.
Hawn jien Mulej, fil-ħemda ta’ kamarti, is-skiet qed jagħfas fuqi.
Qed nikber fl-eta’. Bħal kull raġel fl-eta’ tiegħi, ġismi lest biex jaħdem, qalbi lesta
li tħobb.
Tajtek kollox... imma llum qed inħoss l-ebusija ta’ din l-offerta.

Ħaġa iebsa tagħti ġismek, waqt li ġismek m’hu ta ħadd...
Ħaġa iebsa tħobb lil kulħadd, waqt li Tiegħek m’huwa ħadd...
Ħaġa iebsa tagħfas id persuna, mingħajr ma tibqa’ żżommha....
Ħaġa iebsa ssaħħar in-nies wara l-Mulej, u lil ħadd warajk...
Ħaġa iebsa ma tkun xejn għalik innifsek, iżda kollox għal kulħadd.

Iżda nħoss il-Mulej iwieġeb:
“Le, Ibni, m’intix waħdek. Jien miegħek.
Minn dejjem ħlomt bik, għażiltek, ridtek Tiegħi.
Neħtieġ idejk biex nibqa’ nbierek.
Neħtieġ fommok biex nibqa’ nagħti kliem il-ħajja.
Neħtieġ ġismek biex nibqa’ nbati.
Neħtieġ qalbek biex nibqa’ nħobb.
Għandi bżonnok biex nitma’ lil ħutek imġewwħin.
Ibqa’ miegħi, Ibni!”

Hawn jien, Mulej.
Hawn hu ġismi, hawn hi qalbi, hawn hi ruħi.
Agħmel li nikber biżżejjed biex nilħaq lil kulħadd.
Li nkun b’saħħti biex inġorr lil kulħadd.
Li nkun safi biżżejjed biex ngħannaq lil kulħadd mingħajr ma niggranfa lil ħadd.
Agħmel li ħajti tkun pjazza fejn kulħadd jiltaqa’ imma ħadd ma jieqaf, triq li
twassal biss għal għandek.

Illejla, Mulej, meta mħabbtek qed tweġġagħni,
Meta mħabbet ħuti tagħfas fuqi,
nixtieq mill-ġdid ngħidlek “Iva”,
forsi mhux bit-tbissima faċli ta’ jum l-Ordinazzjoni,

imma llum, hawnhekk, quddiemek,
fis-skiet u l-ħemda ta’ kamarti.
Michel Quoist

Grazzi O Alla għad-Don tas-Saċerdozju
(San Ġwanni Pawlu II)
“Te Deum Laudamus
Te Dominum Confitemur...”

Infaħħruk u nroddulek ħajr, O Alla,
l-art kollha tqimek.
Aħna ministri tiegħek,
b’leħen il-profeti,
u l-kori tal-Appostli,
inxandruk bħala Missier u Sid il-Ħajja, ta’ kull sura ta’ ħajja li tiġi mingħandek
biss.
Nagħarfu, o Trinita’ Qaddisa,
li fik twieldet u bdiet il-vokazzjoni tagħna;
Int, il-Missier, sa minn dejjem ħsibt fina,
ridtna u ħabbejtna;
Int l-Iben, għażiltna u sejjaħtilna
biex ikollna sehem mis-Saċerdozju waħdieni u ta’ dejjem tiegħek;
Int, Spirtu Qaddis, imlejtna bid-doni tiegħek
u kkonsagrajtna bid-dilka qaddisa tiegħek.
Int, Sid iż-żmien u l-istorja
qegħidtna fuq l-għatba

tat-tielet elf sena nisranija,
biex inkunu xhieda tas-salvazzjoni
li int ksibt għall-umanita’ kollha.
Aħna, il-Knisja li xxandar
il-glorja tiegħek, nitolbuk:
tħalli qatt li jkun hemm nuqqas ta’ Saċerdoti qaddisin
li jaqdu l-Evanġelju;
ħalli jidwi b’mod solenni f’kull Katidral
f’kull rokna tad-dinja
l-innu: Veni Creator Spiritus.
Spirtu Ħallieq, ejja,
ejja ħa tqajjem ġenerazzjonijiet ġodda
ta’ żgħażagħ
lesti biex jaħdmu fl-għalqa tad-dwieli tal-Mulej,
ħa jxerrdu s-Saltna t’Alla
sa truf kollha tal-art.

U int, Marija, Omm Kristu,
li ħdejn is-Salib aċċettajtna
bħala wlied maħbuba mal-Appostlu Ġwanni,
kompli ħares il-vokazzjoni tagħna.
Lilek nafdaw is-snin tal-ministeru
li l-providenza għad tagħtina li ngħixu.

Kun qrib tagħna biex tmexxina
mill-mogħdijiet tad-dinja,
biex niltaqgħu mal-irġiel u n-nisa

li Ibnek feda b’demmu.
Għinna nagħmlu għal kollox ir-rieda ta’ Ġesu’,
li minnek twieled għas-salvazzjoni tal-umanita’.
Kristu, int it-tama tagħna!
“In te, domine, speravi,
Non confundar in aeternum.”
San Ġwanni Pawlu II

Għall-Parroċċa Tagħna

Mulej,
li tlaqqagħna flimkien biex inħossuna ġens magħżul, Saċerdozju regali u poplu
qaddis, ħalli nxandru l-għemejjel Tiegħek tal-għaġeb, bierek il-parroċċa tagħna.
Agħmel li din tkun komunita’ tal-aħwa li tilqgħek, fejn, is-smigħ tal-Kelma
Tiegħek, fis-sehem tal-Ewkaristija, fis-servizz tal-Karita’, nistgħu nħossu u
nindunaw li aħna poplu t’Alla.
Agħmel, li kull wieħed minna fil-parroċċa jisma’ s-sejħa li Int tagħmillu,
jilqagħha bil-fidi u jgħixha bil-ferħ, mgħejjun mix-xhieda nisranija ta’ kulħadd.
Agħmel li l-Parroċċa tagħna tkun familja kbira fejn, fl-għaqda ta’ kulħadd,
qassisin, reliġjużi, familji u lajċi, jagħarfu d-doni tal-Ispirtu s-Santu, jaqsmuhom
bil-qalb u jerfgħu r-responsabbilta’ propja tagħhom għall-bini tas-Saltna t’Alla.
Marija, Omm il-Knisja, ressaq lill-Mulej it-talba tagħna u ħares il-Komunita’
tagħna. Ammen.

Għall-Kappillan/ Arċipriet
O Ġesu’, Ragħaj etern tal-erwieħ, li għoġbok tafda parti tal-merħla Tiegħek lillArċipriet tagħna, nitolbuk li ddawlu, tfarrġu u tmexxih fit-twettiq tal-missjoni
iebsa tiegħu.

Min-naħa tagħna aħna nwegħduk li nagħtuh ġieħ bħala rappreżentant Tiegħek, li
nobduh bħala kap tal-familja spiritwali tagħna, li ngħinuh fil-ħidmiet ta’ żelu u
ta’ appostolat.

Nitolbu għall-Papa
Mulej Ġesu’, int bnejt il-Knisja tiegħek fuq Pietru, u tajtu l-missjoni li jmexxi lKnisja tiegħek fuq l-art, nitolbuk għall-Papa, Vigarju Tiegħek u suċċessur ta’
Pietru, biex flimkien mal-isqfijiet iwassal lid-dinja kollha l-messaġġi Tiegħek.
Agħtih il-qawwa u l-kuraġġ biex ikun strument ta’ paċi fid-dinja. Marija, Omm
is-Saċerdot, ħares lill-Papa li jirrapreżenta lil Ġesu’ Kristu, Ibnek u Feddej
tagħna.

Nitolbu għall-Isqfijiet
Etern Alla li tista’ kollox, għat-tmexxija tal-Knisja qaddisa Tiegħek u għallgħaqda tal-fidi, int qegħidt fuqha l-isqfijiet, bħala suċċessuri tal-appostli u bħala
għassiesa li jiddefendu l-erwieħ. Itfa’ fuqhom, nitolbuk, il-milja tal-grazzja
Tiegħek, li twettaqhom biex ikunu rgħajja tajba u biex il-ħidma tagħhom għallglorja Tiegħek u għas-salvazzjoni tagħna tħalli ħafna frott.
Agħmel li bil-kelma tagħhom u fuq kollox bl-eżempju, huma jkomplu bir-reqqa
dmirijiethom kollha. Jalla bil-ħila tagħhom, il-fidi nisranija tkun imħarsa minn
kull żball, u taħt it-tmexxija siewja tagħhom, aħna ngħixu dejjem fit-tjieba, filpaċi u fl-imħabba nisranija. Ammen

Infakkru fil-qosor f’żewġ
Avvenimenti prinċipali li l-aktar jolqtuna
L-Ewwel:
Il-Messaġġ tal-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II lis-Saċerdoti fil-Kungress
Internazzjonali tas-Saċerdoti li seħħ fil-Gżejjer tagħna bejn it-18 u 23 t’Ottubru
2004, meta fil-21 t’Ottubru fil-11 ta’ filgħodu permezz tas-satellita ingħaqad masSaċerdoti miġburin f’Dar il-Mediterran tal-Konferenzi u li kienu ġejjin minn
madwar 90 pajjiż. Il-messaġġ kien ċar u qawwi: “Il-Knisja għandha bżonn ta’
Saċerdoti qaddisa li min-naħa tagħhom ikunu dawk li jiffrumaw qaddisin għallmillennju l-ġdid.”
“Il-Mulej qed jistedinkom, għeżież Saċerdoti, biex tkunu qabel xejn appostli
permezz tal-qdusija ta’ ħajjitkom. Huwa dmir tagħkom li twasslu kullimkien ilqawwa tal-kelma tal-verita’ tal-Vanġelu, li biss tista’ tibdel fil-profond il-qalb talbniedem u tagħtih il-paċi.
“Għeżież Saċerdoti, jekk intom tħallu lilkom infuskom li tiġu maħtufa minn
Kristu bħall-Appostlu Pawlu, allura anki intom tkun f’qagħda li tħabbru fit-toroq
tad-dinja l-ħniena bla qies tal-Missier tagħna tas-Sema, li jrid li l-bnedmin kollha
jsalvaw u jaslu biex jagħarfu l-verita’ (1 Tim 2, 4) Allura intom issiru għalliema
kredibbli tal-ħajja evanġelika u profeti tat-tama.
“Fid-dinja li tinsab bla sabar, mifruda, milquta mill-vjolenza u l-gwerer, hawn
min jistaqsi jekk għadux possibbli li wieħed jitkellem dwar it-tama. Iżda propju
f’dan il-mument huwa indispensabbli li wieħed jippreżenta bil-kuraġġ it-tama
vera u sħiħa tal-bniedem, li hija Kristu Ġesu’.
“Il-Mudell tas-sema, li għandha dejjem tkun l-ispirazzjoni tagħkom, hija l-Verġni
Mbierka. Kien lill-Anġlu Gabriel li t-tfajla umli ta’ Nażaret uriet id-disponibilta’
sħiħa tagħha sabiex twettaq ir-rieda t’Alla meta qalet, “hawn jien il-qaddejja talMulej, ikun minni skont kelmtek.” (Lq 1, 38)
“Dik l-iva, tal-bidu hija kompliet twettaqha f’kull mument ta’ ħajjitha salKalvarju meta waqt li Ġesu’ kien qed imut, huwa afdaha lil Ġwanni: “Ekku
Ommok” (Ġw 19, 27). Minn dak il-jum Marija saret omm dawk kollha li jemmnu,
imma b’mod speċjali ommkom, għeżież Saċerdoti, sabiex tkun tista’
takkumpanjakom matul it-triq kull ġurnata ta’ ħajjitkom.

“Fittxuha dejjem fil-ministeru tagħkom. Il-Verġni Marija tgħinkom biex twasslu
liż-żgħar u liż-żgħażagħ, lill-familji u lill-morda, lill-imprendituri u lillħaddiema, lill-intellettwali u lill-politiċi, fi kliem ieħor lill-umanita’ kollha, ilfrott imbierek tal-ġuf tagħha, is-Salvatur li ġie mislub u li qam mill-mewt. Jalla
kulħadd jilqgħu, iħobbu u jibqa’ fidil lejh sat-tmiem.
“Lil kulħadd nagħti l-barka kollha mħabba tiegħi.”

IT-Tieni: L-Ittra ta’ San Ġwanni Pawlu II
L-Ittra Appostolika għas-sena tal-Ewkaristija “ Mane Nobiscum Domine” (Ibqa’
Magħna Mulej)

Sejħa lill-Knisja Kollha biex tikkontempla u tadura l-Ewkaristija
Il-Papa fetaħ din is-Sena Ewkaristika b’ċelebrazzjoni solenni fil-Bażilika ta’ San
Pietru fis-17 t’Ottubru. Se nġibu fir-rakkomandazzjonijiet li għamel il-Papa filkonklużżjoni tal-Ittra Appostolika.
Il-Papa qal li s-Sena tal-Ewkaristija għandha tkun għal kulħadd okkażjoni
prezzjuża biex jagħraf aktar it-teżor uniku li Kristu fada lill-Knisja tiegħu.
Għandha tkun stimolu għal ċelebrazzjoni aktar imħeġġa u sinċiera, li minnha
titnissel ħajja nisranija ttrasformata bl-imħabba. Il-Papa osserva li jistgħu
jitħejjew ħafna attivitajiet skont il-ġudizzju tal-isqfijiet. Huwa qal li mhuwiex
jitlob li jsiru affarijiet starordinarji, imma l-inizjattivi jkollhom il-marka ta’
spiritwalita’ profonda, jekk il-frott ta’ din is-sena jkun biss dak li jagħti ħajja
ġdida liċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa tal-Ħadd fil-komunitajiet Nsara kollha u li
jżid l-Adorazzjoni Ewkaristika barra mill-quddiesa, din is-sena tkun kisbet
riżultati importanti. Imma hija ħaġa tajba, kompla l-Papa li nimmiraw fil-għoli u
ma nikkuntentawx b’affarijiet medjokri, għaliex nafu li nistgħu norbtu dejjem fuq
l-għajnuna t’Alla.
Il-Papa indirizza direttament lid-diversi taqsimiet tal-Poplu t’Alla.
Lilkom, għeżież ħuti fl-Episkopat, nafda din is-sena, żgur li tilqgħu s-sejħa tiegħi
bil-ħeġġa appostolika tagħkom kollha.
Lilkom Saċerdoti, li kuljum tirrepetu l-kliem tal-Konsagrazzjoni u intom xhieda
u ħabbara tal-Miraklu kbir tal-Imħabba li jseħħ f’idejkom, ħallu l-grazzja ta’ din
is-sena speċjali tqanqalkom biex tiċċelebraw kuljum il-Quddiesa bil-ferħ u lħeġġa tal-ewwel darba, u toqogħdu titolbu bil-qalb quddiem it-Tabernaklu.

Lilkom, Djakni, li intom imdaħħla mill-qrib fil-ministeru tal-kelma u fis-servizz
tal-Altar, ħa tkun sena ta’ grazzja għalikom. Anke, intom, letturi, akkolti, u
ministri starordinarji tat-Tqarbin, agħarfu sewwa d-don li ngħatalkom biddmirijiet afdati lilkom għaċ-ċelebrazzjoni denja tal-Ewkaristija.
B’mod partikolari ndur lejkom, Saċerdoti Futuri, fil-ħajja tas-Seminarju fittxu li
tesperjenzaw kemm hu ħelu mhux biss li tipparteċipaw kuljum fil-quddiesa,
imma wkoll li ddumu fid-djalogu ma’ Ġesu’ Ewkaristija.
Intom, irġiel u nisa kkonsagrati, imsejħin mill-istess konsagrazzjoni tagħkom
għal kontemplazzjoni aktar fit-tul, ftakru li Ġesu’ fit-Tabernaklu jistenniekom
ħdejh biex jimla lil qalbkom b’dik l-esperjenza intima tal-ħbiberija tiegħu, li hi
biss tagħti sens u timla lil ħajjitkom.
Intom ilkoll fidili, skopru mill-ġdid id-don tal-Ewkaristija bħala dawl u qawwa
għall-ħajja tagħkom ta’ kuljum fid-dinja, fix-xogħol tagħkom u fissitwazzjonijiet l-aktar differenti. Skopruh fuq kollox biex tgħixu bis-sħiħ issbuħija u l-missjoni tal-familja.
Nistenna ħafna minnkom, żgħażagħ, filwaqt li nġeddilkom l-appuntament għallJum Dinji taż-Żgħażagħ f’Cologne. It-tema magħżula – “Ġejna nqimuh” (Mt. 2,
2) – hija adattata ħafna biex tissuġerilkom il-mod kif għandkom tgħixu din isSena Ewkaristika. Ġibu għall-laqgħa ma’ Ġesu’, moħbi taħt ix-xbihat
Ewkaristiċi, l-entużjażmu kollu ta’ l-eta’ tagħkom, tat-tama tagħkom u talkapaċita’ tagħkom li tħobbu.

L-Għajn tal-Ħajja tal-Knisja
Il-Papa qal li għandna quddiem għajnejna l-eżempji tal-qaddisin, li fl-Ewkaristija
sabu n-nutriment għall-mixja tal-perfezzjoni tagħhom. Kemm -il darba huma
xerrdu dmugħ ta’ kommozzjoni quddiem misteru hekk kbir u għexu sigħat
indeskrivibbli ta’ ferħ quddiem is-Sagrament tal-Altar. Tgħinna fuq kollox lImqaddsa Verġni Marija. “Il-Knisja, hi u tħares lejn Marija bħala mudell tagħha,
tħoss li hija msejħa biex issir tixbahha wkoll fir-rabta tagħha ma’ dan il-misteru
Mqaddes.” (Ecclesia de Eucharistia, 53). Il-Ħobż Ewakristiku li nirċievu hu lġisem immakulat tal-Iben.
Il-Papa esprima x-xewqa li, f’din is-Sena ta’ Grazzja, il-Knisja, megħjuna minn
Marija, issib ħeġġa ġdida għall-missjoni tagħha u tagħraf dejjem aktar flEwkaristija l-Għajn u l-Quċċata tal-ħajja kollha tagħha.

Ejja fina Ġesu’ Ostja

O Mulejja Int Stedintna
meta mtaqqla, niġu ħdejk,
int wegħidtna li tfarraġna
kif ninxteħtu hawn, f’riġlejk.

Aħna nemmnu fil-Kliem Tiegħek
għaliex Int tal-Ħajja s-Sid
u trid biss lil qalbna msejkna
tkun mimlija Paċi w Ġid.

O Ġesu’ ma kienx biżżejjed
li temm ħajtek fuq Salib,
ridt ukoll li tibqa’ magħna
Moħbi hawn... l-Egħżeż Ħabib.

Ridt tmantnina b’dan il-Ġisem
b’dan id-Demm tiegħek Qaddis,
ridt turina kemm il-bniedem
hu għal Qalbek... hekk għażiż.

O Mulejja, xejn fid-dinja
lil dil-qalb ma jimla sħiħ,
moħħna jiġri wara l-hena...
l-ebda hena ma thennih.

Inti biss, O Ġesu’ Ostja,
fiK il-milja minn tal-ferħ,
il-qalb tagħna biK tithenna
u fiK biss issib is-serħ.

Mix-xejn tagħna, Ġesu’ Ostja,
Nadurawk u inqimuk,
u għax tħobbna fuq li tħobbna
ma rridux ħlief inħobbuk.

Aħna nwiegħdu li npattulek
għall-bnedmin li joffenduk
u bl-imġiba kiefra tagħhom
ma jagħmlux ħlief ikażbruk.

Int il-Ħobż li ġej mis-Sema,
Inti l-Manna tat-tajbin,
Int il-Qawwa tal-mifluġa,
Int s-Serħ tal-imnikktin.

Ejja fina, Ġesu’ Ostja,
Ħa ssaħħaħna kif taf Int...
Kien għalhekk li taħt dix-xbieha
ridt tinħeba u ċċekkint.

Għajn ta’ Barka, Għajn ta’ Grazzja,
Ġid is-Sema jinsab fiK:
X’xorti għandu, Ġesu’ Ostja
min kuljum jitgħajjex biK...

Ejja fina, Ġesu’ Ostja,
Ejja fina, ta’ kuljum,
kemm sabiħ tintemm ħajjitna
jekk nilqgħuk f’dak l-Aħħar Jum.

N.B. Dan l-innu jista’ jitkanta fuq l-Innu “Lil Marija Reġina.”

O Ġesu’ Ostja Għaxqa ta’ Qalbna
O Ġesu’ twajjeb ġejna quddiemek
b’għanja sabiħa, ħierġa mill-qalb;
“Grazzi Mulejja talli ġejt fostna
biex tibqa’ magħna, biex tilqa’ t-talb.

O Ġesu’ Ostja, Għaxqa ta’ qalbna
Int isma’ talbna, Ħanin Ġesu’. Rit./

O Missier Twajjeb aħna wliedek,
ulied imsejkna f’dal-wied tad-dmugħ,
għalhekk Int tajtna dal-Ġisem Tiegħek
u dad-Demm Tiegħek b’ikel tar-ruħ.

O Ġesu’ Ostja... Rit./

Aħna nixtiequ li d-dinja kollha
tħobbok minn qalbha kif ħabbejt’ Int
Meta Kbir Alla, li xejn ma jesgħek,
ġo Ostja ċkejkna hekk iċċekkint.

O Ġesu’ Ostja... Rit./

Għax aħna msejkna m’għandniex x’noffrulek...
Ħu x-xejn tagħna, Twajjeb Ġesu’,
U max-xejn tagħna noffru ‘l Qalb t’Ommok
w’Ommna Marija, Omm kull virtu’.

O Ġesu’ Ostja... Rit./

Verġni Marija naduraw Miegħek
Lil Ġesu’ Ostja f’das-Sagrament;
Int tajtna ‘l Ibnek... Hu tana ‘l Ġismu
Hu tana ‘l Demmu... Eternament.

O Ġesu’ Ostja... Rit./

N.B. Dan l-Innu jista’ jitkanta fuq l-Innu “Ismagħha l-Għanja

Ġesu’ Ħabibna
Ġesu’ ħabibna, Int l-għaxqa tagħna,
Ridt tiġi fostna u bħalna ssir,
Biex lilna tifdi tad-dnub mill-jasar
U b’hekk ħadd minna ma jibqa’ lsir;

Fit-Tabernaklu Mqaddes
Ħalli nqimuk henjin,
Flimkien mal-Anġli deh Int ħallina
Lilek inqimu Ġesu’ Ħanin.
Ġesu’ Ħabibna, Int ridt għalina
Tieħu mewt ħarxa fuq is-Salib,
Sabiex mill-ħtija tad-dnub teħlisna
U lejn dik Qalbek tressaqna qrib;

Flimkien mal-Omm Għażiża
Ħallina nberkuk,
Għax Int fdejtna flimkien ma’ Ommok
Ħallina Magħha iva nħobbuk.

Ġesu’ Ħabibna ma kienx biżżejjed
Li tmut għalina fuq is-Salib
Ridt tibqa’ moħbi f’din l-Ostja Mqaddsa
Biex niġu għandek bħal għand ħabib;

O Ġesu’ Inti l-għaxqa
Ta’ kull min jiġi ħdejk,
U il-qalb tagħna le ma ssibx paċi
Ħlief meta niġu hawnhekk f’riġlejk.

Għax aħna msejknin, Ġesu’ noffrulek,
Biex aħna nuru li nħobbuk
Il-Qalb bla Tebgħa t’Ommok Marija...
Ħaġ’ isbaħ minnha m’għandniex x’nagħtuk.

Int Fiha ssib il-għaxqa,
Il-Hena w il-mistrieħ,
Kif dak Missierek... il-Missier Alla
Il-għaxqa f’Qalbek isibha sħiħ.

N.B. Dan l-Innu jista’ jitkanta fuq l-Innu “Għidtilna Kelma.”

Inwegħduk O Ġesu’ din is-Sena
O Ġesu’ li hawn moħbi quddiemna
nitolbuk li tilqagħna f’riġlejk,
biex minn qalbna ħajr niżżu tal-grazzji
li fi mħabbtek xerridt minn idejk;

“Grazzi”, iva minn qalbna ngħidulek
tal-imħabba li lilna ħabbejt,
għax dik ħarstek Int fuqna żammejtha
u lil ħadd minna fl-hemm ma ħallejt.

Niżżukħajr, O Ġesu’ fl-Ostja Mqaddsa,
ta’ kemm drabi ġejt tgħammar hawnhekk...
ġo din qalbna, hekk fqajr’ hekk imsejkna,
għaliex iva Int tħobbna daqshekk.

U nixtiequ noffrulek l-imħabba
illi biha ħabbitek dik l-Omm,
Dik li ridt li tkun Ommok u Ommna
Sabiex lilna fi mħabbtek iżżomm.

Inwegħduk, O Ġesu’, din is-sena
illi niġu ta’ spiss hawn f’riġlejk...
biex terfgħana mill-faqar ta’ ruħna...
għaliex ruħna tistagħna hawn ħdejk.

Inti biss tkun il-għaxqa ta’ qlubna
għax ħadd ħliefek ma jżommna henjin,
għax fik biss hemm il-milja tal-hena...
Inti biss lilna żżomm ferħanin.

Aħna nwiegħdu, Ġesu’ u naħilfu
li nqimuk, nadurawk f’kull altar
fejn tinsab l-aktar waħdek... imnikket...
jew imżeblaħ bl-offiżi tal-kbar.

Int li dejjem liċ-ċkejkna madwarek
Ridt li jkollok f’dirgħajk imqabbdin
Hawn noffrulek l-imħabba taċ-ċkejkna,
ta’ qlub ħelwa, qlub nodfa... safjin.

N.B. Dan l-Innu jista’ jitkanta fuq l-Innu “Lil Ġesu’ Ostja.”

Ejjew Għandi...

Xejn ma jqaddsek,
Xejn ma jferrħek,
daqs Ġesu’ Ewkaristija...

Xejn ma jħeġġek,
Xejn ma jfarrġek,
daqs Ġesu’, Iben Marija,
Moħbi taħt l-ispeċi t’Ostja.

Jekk tinsab fid-dieq, imtaqqal,
ersaq fis f’riġlejn Ġesu’;
jgħib in-niket, tgħib il-għeja,
terġa’ r-ruħ tikseb virtu’...

Mhux Hu qallek; “Ejja għandi
meta mtaqqal jew għajjien...”
Itlaq kollox, mur ma’ ġenbu,
ma tibqax aktar ħosbien...

Ruħek tgħum ġo baħar dija...
Terġa’ l-paċi ġewwa qalbek,
Jerġa’ l-moħħ isib mistrieħ,
Terġa’ ruħek tieħu l-ħajja
jekk ta’ spiss titgħajjex bih.

Agħti qima ‘l Ġesu’ Ostja
w iżżiħajr ‘l Ommu Marija
għaliex huwa permezz tagħha
li jinsab fl-Ewkaristija.

Għaliex Hi li tagħtu l-ħajja,
Fiha tnissel b’Ġisem, b’Demm...
Kienet l-ewwel Tabernaklu,
u Qalb Kristu ssawret hemm.
Kienet l-ewwel Ostensorju

u ġo fiha aduratu,
bħalma f’Betlem fil-maxtura
l-ewwel qima Hi li tatu.

Meta niżlet mill-Kalvarju
Hi lil Ġwanni ħadet magħha
u flimkien max-Xirka Mqaddsa
adurat lill-Iben Tagħha...

U hemm bdiet il-ħajja ġdida
t’Omm il-Knisja, l-Omm Marija,
u ħarsitha bl-akbar għożża
sew kif Omm taf tgħożż tarbija.

Meta Rxoxta w tela’ s-Sema
baqgħet tgħix ħajja moħbija
f’għaqda sħiħa m’Alla moħbi...
taduraH fl-Ewkaristija.
***

***

***

Xejn ma jqarrbek,
Xejn ma jressqek,
lejn Ġesu’ Ewkaristija
daqskemm tressqek b’imħabbitha
Omm Ġesu’, Sidtna Marija.

