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Fi vjaġġ ma’ Ġesù (Mk 1:29-39) 
 
 

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. 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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NIĊĊELEBRAW FI DJARNA 

IL-5 ĦADD TA’ MATUL IS-SENA 
 
 
 

 

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 1:29-39) 
 

Ġesù u d-dixxipli ħarġu mis-sinagoga u baqgħu 

sejrin ma’ Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indrì. 

Issa omm il-mara ta’ Xmun kienet fis-sodda bid-

deni, u malajr qalulu biha. Resaq lejha, qabadha 

minn idha u qajjimha. U d-deni ħallieha, u bdiet 

isservihom. 

 

Filgħaxija, imbagħad, fi nżul ix-xemx, ħadulu 

quddiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li 

kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb 

inġabret il-belt bi ħġarha. U fejjaq ħafna morda 

minn kull xorta ta’ mard, u ħareġ għadd kbir ta’ 

xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu, għax 

huma kienu jafu min kien. 

 

L-għada filgħodu kmieni, qabel ma żernaq, qam, 

ħareġ u mar f’post imwarrab u qagħad hemm 

jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif 

sabuh, qalulu: “Kulħadd jistaqsi għalik”. U 

qalilhom: “Ejjew immorru band’oħra, fl-irħula tal- 

 
 

 
 
 
 

 

qrib, ħalli nipprietka hemmhekk ukoll, għax 

għalhekk ħriġt”. 

 

U dar il-Galilija kollha, jipprietka fis-sinagogi 

tagħhom u joħroġ ix-xjaten. 

 

Riflessjoni – Fi vjaġġ ma’ Ġesù 
 

L-istorja tal-ewwel jum fil-ministeru ta’ Ġesù 

f’Kafarnahum tkompli fil-Vanġelu ta’ dan il-Ħadd. 

Wara li ħalla s-sinagoga fejn fejjaq lil dak ir-raġel 

maħkum minn spirtu ħażin, Ġesù mar fid-dar ta’ 

Xmun. Fejjaq lil omm il-mara ta’ Xmun biex 

setgħet terġa’ tieħu l-post tagħha bħala dik li toffri 

ospitalità – ministeru qaddis fid-djar Lhud. Kliem 

ma jintqal xejn. Ġesù sempliċiment jaqbdilha idha 

u jgħinha tqum. B’dan il-ġest aktarx kisser it-tabù 

li tmiss xi ħadd marid, u tmiss mara li ma tiġix 

minnek. Imma fil-Vanġelu ta’ Marku l-liġi u d-

drawwiet ma jistgħux ixekklu l-qawwa ta’ Alla li 

jfejjaq. 
 

Dakinhar filgħaxija, wara nżul ix-xemx, wara li 

kien għadda s-Sibt, in-nies bdew iġibu l-morda u 

lil dawk maħkuma minn xitan biex Ġesù 

jfejjaqhom. 
 

Innota kemm huma ‘lokali’ dawn l-elementi kollha 

tal-istorja ta’ Marku: raġel mill-post f’sinagoga tal-

post, mara mill-post f’darha stess, folla mill-post 

ħdejn il-bieb, nies tal-post jinġabu għall-fejqan. 
 

Fl-istejjer kollha ta’ fejqan, Marku jippreżenta lil 

Ġesù f’konverżazzjoni ma’ kull individwu. Ma 

hemm ebda fejqan tal-massa – kull persuna tirċievi 

trattament individwali – xi drabi bil-kliem, xi drabi 

billi tintmess, xi drabi t-tnejn. Hemm sens ta’ 

intimità fil-ministeru ta’ fejqan ta’ Ġesù. 
 

Interessanti li x-xjaten donnhom jafu eżatt min hu 

Ġesù, imma l-bnedmin jieħdu ħafna iktar żmien 

biex jagħrfu lil Ġesù. 
 

Kmieni filgħodu Ġesù jitwarrab għalih waħdu biex 

jitlob. Ġesù jitlob kemm fil-qima pubblika li ssir 



 
fis-Sinagoga u kemm f’mumenti għall-kwiet ma’ 

Alla. Marku jgħinna nifhmu li t-tnejn huma 

meħtieġa għal min irid isir dixxiplu. Ġesù jibda u 

jtemm il-ġurnata fit-talb. 
 

Meta jsibu lil Ġesù, id-dixxipli jitkarrbulu biex 

jirritorna fil-belt, imma Ġesù kellu ħsieb ieħor 

f’moħħu. Il-predikazzjoni u l-fejqan tiegħu ma 

kinux biss għan-nies ta’ Kafarnahum, imma 

għall-poplu kollu tal-Galilija. 
 

Bla dubju, id-dixxipli kienu jieħdu pjaċir ikunu 

fil-preżenza ta’ xi ħadd bħal Ġesù li jwettaq tant 

għeġubijiet! Imma Ġesù ma kienx iffukat fuqu 

nnifsu; il-missjoni tiegħu hi dik li jxandar l-

Aħbar it-Tajba tal-imħabba ta’ Alla bi kliem u 

għemejjel ta’ fejqan. L-istejjer ta’ fejqan jagħfsu 

fuq l-idea li l-kuntatt ma’ Alla permezz tal-

persuna ta’ Ġesù jġib fejqan u sens ta’ sħuħija, 

mhux mewt u qerda. 
 

It-tagħlim ta’ Ġesù flimkien mal-istejjer ta’ 

fejqan huma fundamentalment fuq il-bidla ta’ 

persuni umani veri fil-Poplu ġdid ta’ Alla. 
 

Talbiet ta’ interċessjoni 
 

Mulej, int għażiltna biex inkunu tiegħek. 

Ieqaf magħna fil-biżgħat u l-inċertezzi 

tagħna. 
 

Ġedded fina għarfien qawwi tal-ħbiberija 

tiegħek. 

Għallimna nistrieħu fil-preżenza 

tiegħek biex nistgħu nisseddqu bi 

mħabbtek. 
 

Urina bl-għerf tiegħek kif nieħdu ħsieb ta’ 

xulxin. 

Ħa nwasslu mħabbtek li tfejjaq fid-dinja. 

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 
 

Bi tjieba bla tarf 

int tħaddanna fi mħabbtek, o Mulej. 

Nebbaħ l-isforzi tagħna biex ngħixu ħajjitna 

bħala barka għad-dinja u n-nies tagħha. 

Bi Kristu Sidna. 

Amen. 

 

Barka 
 

Il-Mulej iberikna,  

iħarisna min kull deni,  

u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  

Amen.  
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