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NIĊĊELEBRAW FI DJARNA 

IS-6 ĦADD TA’ MATUL IS-SENA 
 
 

 

Inkomplu l-vjaġġ ma’ Ġesù (Mk 1:40-45) 
 
 
 
 
 

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 

IS-6 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 1:40-45) 
 

F’dak iż-żmien, resaq fuq Ġesù wieħed lebbruż 

jitolbu bil-ħerqa, inxteħet għarkupptejh quddiemu 

u qallu: “Jekk trid, tista’ tfejjaqni!”. Imqanqal 

mill-ħniena, Ġesù medd idu fuqu, messu u qallu: 

“Irrid, kun imnaddaf!”. 
 

U minnufih il-lebbra marritlu u ġismu ndaf. U 

widdbu bis-sħiħ, bagħtu malajr u qallu: “Qis li ma 

tgħid xejn lil ħadd; iżda mur uri ruħek lill-qassis, 

u agħmel offerta għall-fejqan tiegħek kif ordna 

Mosè, biex tkunilhom ta’ xhieda”. 
 

Iżda dak, meta telaq, beda jxandar ma’ kullimkien 

u jxerred l-aħbar, hekk li Ġesù f’ebda belt ma 

sata’ iżjed jidħol bid-dieher, imma kien jibqa’ 

barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn 

kullimkien. 

 

Riflessjoni – Inkomplu l-vjaġġ ta’ Ġesù 
 

Wara l-Vanġelu tal-Ħadd li għadda, Ġesù ħareġ 

jipprietka u jfejjaq fl-ibliet l-oħra tal-Galilija, 

meta ġie għandu lebbruż u talbu jfejqu.  

 
 
 
 

Fiż-żminijiet tal-Bibbja dawk kollha li kellhom 

ġilda tleqq u bil-qxur, normalment kienu meqjusa 

lebbrużi. Din mhix il-Hansen’s Disease – l-isem 

proprju għal-lebbra kif nafuha llum. 
 

Kull min kien jiġi ssuspettat li għandu l-lebbra 

kellu jgħix barra mill-belt għax kienu jibżgħu li 

jista’ jxerred il-lebbra fuq oħrajn. Kellu jħalli daru 

u l-familja, ix-xogħol, il-komunità u s-sinagoga. 

Kien dipendenti fuq l-oħrajn biex iġibulu x’jiekol 

u x’jixrob. 
 

Dan is-sens ta’ biża’ u suspett dwar il-lebbrużi hu 

f’kuntrast qawwi mal-mod kif fil-Vanġelu Ġesù 

laqa’ lil dak ir-raġel. 
 

Dan ġie għand Ġesù jitolbu jnaddfu, ifejqu. Ġesù 

tant tqanqal li mess lir-raġel (bilfors li ħenn ħafna 

għalih) u fejqu. Fil-fejqan ta’ dak ir-raġel, Ġesù 

għamel ħafna iżjed għalih milli sempliċiment 

serrħu mill-uġigħ li kien qed iħabbtu. Ġesù 

litteralment kien tah ħajtu lura. Issa seta’ jmur id-

dar għand familtu, jerġa’ jibda jaħdem u jġedded 

il-prattika reliġjuża fis-sinagoga. 
 

Fi żmien Ġesù ħafna nies kienu jqisu xi marda 

jew diżabbiltà bħala sinjal li anki l-poplu kien 

moralment ħażin, għax kien dineb, għamel xi 

ħaġa ħażina. Bil-fejqan tal-morda, Ġesù jneħħi l-

marka tal-ħażen minn dan ukoll. 
 

Interessanti li f’dan il-Vanġelu b’xi mod naraw 

ir-rwoli jinqalbu. Fil-bidu kien il-lebbruż il-

barrani, dak li kellu jgħix barra mill-belt. Billi l-

imfejjaq mar jirrakkonta l-istorja tal-fejqan tiegħu 

ma’ kullimkien, issa Ġesù jsir dak li kellu jibqa’ 

barra mill-bliet u l-irħula. Madankollu, in-nies, 

bħal-lebbruż, xorta jmorru għandu għall-fejqan. 
 

Aħna nafu li għandna bżonn il-fejqan, u għalhekk 

nistgħu aħna wkoll nieħdu l-inizjattiva li nersqu 

lejn Ġesù. Se nsibuh jilqagħna, iħenn għalina u 

jħobbna. Nistgħu nerġgħu nsibu l-post li 

jixirqilna bħala wlied maħbuba. Aħna wkoll 

nistgħu nirrakkontaw l-istorja ta’ x’għamel 

magħna Alla.



Talbiet ta’ interċessjoni 
 

Permezz tagħna, fejjaq lil dawk kollha li 

għandhom bżonn. 

Ħa jgħinu l-imġiba u l-għemil tagħna biex 

iwasslu l-faraġ u t-tama. 
 

Meta ma naċċettawx lill-morda u d-diżabbli, 

rattab l-ebusija ta’ qalbna bi mħabbtek. 
 

Urina kif inġeddu r-relazzjonijiet miksura. 

Ħa ngħixu fis-sliem. 

 

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  
 

O Alla kollok imħabba, 

berkilna jdejna biex jaħdmu fil-qadi 

tiegħek, 

riġlejna biex jimxu fit-triq tiegħek, 

qlubna biex ifittxu r-rieda tiegħek, 

u ruħna biex tgħammar fik. 

Bi Kristu Sidna.  
Amen. 

 

Barka  
 

Il-Mulej iberikna,  

iħarisna min kull deni,  

u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  

Amen. 
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