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IR-4 ĦADD TA’ MATUL IS-SENA 
 
 

 

Nibdew il-vjaġġ (Mk 1:21-28) 
 
 
 

Din ir-riżorsa tħejjiet mill-Karmelitani tal-Awstralja u Timor-Leste fi żmien li 

fih ma nistgħux ninġabru kif nagħmlu s-soltu biex niċċelebraw l-Ewkaristija. 

Aħna konxji li Kristu hu preżenti mhux biss fis-Sagrament Imqaddes imma 

wkoll fi qlubna. Anki meta nkunu waħidna nibqgħu nagħmlu parti mill-Ġisem 

ta’ Kristu. 

 

Fil-kamra li tagħżel li tuża għal dan it-talb jista’ jkollok xemgħa mixgħula, 

Kurċifiss u l-Bibbja. Matul l-Avvent jixraq ħafna li jkollok Girlanda tal-Avvent 

fil-post fejn titlob. 

 

Dawn is-simboli jgħinuna nżommu f’moħħna s-sagralità tal-ħin tat-talb tagħna 

u jistgħu jgħinuna nħossuna marbuta mal-komunitajiet Insara tal-post fejn 

ngħixu. 

 

Dan it-test hu mqassam f’partijiet għal min imexxi u għal kulħadd biex jitlob, 

imma l-partijiet ta’ min imexxi wkoll jistgħu jinqasmu bejn dawk preżenti. 

 

Int u tuża din it-talba kun af li aħna l-Karmelitani fit-talb tagħna se nkunu qed 

niftakru fil-membri kollha tal-familja tagħna f’dan iż-żmien. 
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Sinjal tas-Salib 
 

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben  

u tal-Ispirtu s-Santu. 

Amen. 
 

Il-Mulej jinsab hawn, preżenti fostna. 

Aħna miġbura mal-Knisja kollha  

għal dan il-mument ta’ talb. 

 

Inħejju biex nisimgħu l-Kelma ta’ Alla 
 

Mulej Ġesù, 

oħloq fina s-skiet biex nistgħu nagħtu widen 

għal leħnek fil-Ħolqien u fl-Iskrittura, fi 

ġrajjiet u f’persuni, fuq kollox fil-foqra u 

f’dawk li qed ibatu. 
 

Ħa tkun il-Kelma tiegħek li tmexxina biex 

nistgħu nduqu l-qawwa tal-Qawmien tiegħek 

u nagħtu xhieda quddiem l-oħrajn li inti ħaj 

f’nofsna bħala għajn ta’ fraternità, ġustizzja, u 

paċi. Amen. 

 

Qari mill-Iskrittura (Mark 1:21-28) 
 

Ġesù u d-dixxipli tiegħu daħlu Kafarnahum. 

Malajr, f’jum is-Sibt, daħal fis-sinagoga u qagħad 

jgħallem. In-nies baqgħu mistagħġbin bil-mod tat-

tagħlim tiegħu, għax beda jgħallimhom bħal 

wieħed li għandu s-setgħa, u mhux bħall-kittieba. 
 

Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi 

spirtu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: “Aħna 

x’għandna x’naqsmu, Ġesù ta’ Nazaret? Ġejt biex 

teqridna? Jien naf min int: il-Qaddis ta’ Alla!”. 
 

Imma Ġesù kkmandah: “Iskot! Oħroġ minnu!”. 

Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu 

ħafna, għajjat għajta kbira u ħareġ minnu. 
 

U lkoll stagħġbu, u bdew jistaqsu lil xulxin u 

jgħidu: “Dan x’inhu? X’tagħlim ġdid mogħti bis-

setgħa! Sa lill-ispirti ħżiena jikkmanda, u huma 

joqogħdu għalih!”. U l-fama tiegħu malajr xterdet 

mal-inħawi kollha tal-Galilija. 

 
 
 
 

 

Riflessjoni – Nibdew il-vjaġġ 
 

Dritt wara li rajna s-sejħa tal-ewwel erba’ 

dixxipli fil-Vanġelu tal-ġimgħa l-oħra, din il-

ġimgħa nidħlu fil-ministeru ta’ Ġesù. Il-vanġeli 

tar-4, il-5 u s-6 Ħadd jagħtuna dettalji tal-

ministeru ta’ Ġesù f’Kafarnahum. 
 

Il-Ħadd li għadda l-Vanġelu xeħet dawl fuq is-

sejħa tad-dixxipli li jgħixu u jaħdmu fi sħubija 

attiva ma’ Ġesù. Biex isiru ‘sajjieda tal-bnedmin’ 

huma ħallew dak kollu li kienu jafu u kien ta’ 

ġewwa għalihom, inkluż il-kummerċ b’saħħtu 

tagħhom tas-sajd u l-familji tagħhom. 
 

Huma għamlu ‘qabża fil-fidi’, bla ma jafu fejn 

kien se jeħodhom dan il-vjaġġ tagħhom ma’ 

Ġesù. 
 

Fit-tlitt iĦdud li ġejjin se nsiru nafu ftit iżjed min 

hu Ġesù u dwar xiex inhu dan il-vjaġġ. 
 

Il-Vanġelu tal-lum juri lil Ġesù u d-dixxipli qed 

jaslu Kafarnahum, belt ċkejkna fuq it-tarf tat-

tramuntana tal-Baħar tal-Galilija, li kellha ssir il-

bażi ta’ Ġesù għall-ministeru tiegħu fil-Galilija. 
 

Fil-jum tas-Sibt Ġesù u d-dixxipli tiegħu marru 

għas-servizz tas-Sibt li fih Ġesù beda jgħallem. 

Kliemu laqat in-nies għax kien awtentiku u fih il-

verità. Il-kliem ta’ Ġesù mhux biss qanqal in-nies 

imma wkoll ħeles lil wieħed raġel minn spirtu 

mniġġes. L-għemil ta’ Ġesù jwieġeb għall-

mistoqsija li jagħmel dak ir-raġel: “Ġejt biex 

teqridna?”. Imma Ġesù mhux jeqred irid, imma 

jeħles lir-raġel minn spirtu mniġġes, u jerġa’ 

jroddlu s-saħħa u jagħmlu bniedem sħiħ.  
 

Ġesù ma jippruvax ikisser in-nies bil-qawwa u l-

awtorità ta’ Alla, imma jġib il-libertà u l-ħelsien 

mill-ħażen li jżommhom imjassra. 
 

Ħafna nies jibżgħu minn Alla, imma Ġesù 

jtennilna u jurina li m’għandniex għax nibżgħu 

minn Alla.  
 



 
Alla ġid irid lill-poplu tiegħu, u mhux jikkastigah. 

Il-qawwa ta’ Alla tfejjaqna, iġġeddidna u teħlisna 

biex nistgħu nsiru dak il-poplu li Alla dejjem 

ħolom li nsiru.  

 

Id-dixxipli qed jitgħallmu xi ħaġa ġdida dwar min 

hu Alla permezz tal-kliem u l-għemejjel ta’ Ġesù. 

Hawnhekk għandna sejħa għal fidi ikbar u fiduċja 

fit-tjieba ta’ Alla. 

 

Talbiet ta’ interċessjoni 
 

Għall-imħabba twajba u kollha sabar tiegħek; 

għax issejħilna biex inkunu membri tal-Knisja; 

għax tagħnina bil-preżenza tiegħek, 

irroddulek ħajr. 
 

Żommna sħaħ fl-imħabba 

aħna u nħabbtu wiċċna mal-isfidi ta’ din il-

pandemija. 
 

Għinna nafdaw fik u mhux nibżgħu minnek. 

Agħtina l-fiduċja li neħtieġu 

biex ngħixu u nħobbu bħalek. 
 

Il-Missierna 
 

Magħġuna mit-tagħlim u l-eżempju ta’ Ġesù,  

ejjew nitolbu: 
 

Missierna,  

li int fis-smewwiet,  

jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,  

ikun li trid int kif fis-sema hekkda fl-art. 

Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum,  

u aħfrilna dnubietna  

bħalma naħfru lil min hu ħati għalina.  

La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. 

 

Talba tal-Għeluq 
 

Imbierek int, Alla qawwi u fidil. 

Maġenbna, quddiemna u fina 

int titgħaxxaq bina, tittama fina u tafdana. 

Nebbaħ l-isforzi tagħna  

biex inħobbu lil xulxin b’mod sħiħ  

bil-grazzja u l-qawwa  

tal-Ispirtu Qaddis tiegħek.  

Bi Kristu Sidna.  

Amen. 

 

Barka 
 

Il-Mulej iberikna, 

iħarisna min kull deni, 

u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
Amen.  
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