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INNU –  Wieqfa kienet, imbikkija, 
l-Omm ħdejn Binha fit-tbatija,  
fuq salib imdendel. 
  
Ta' din l-Omm il-qalb maqsuma 
f'dak l-imrar bl-uġigħ mitmuma  
nifed sejf in-niket. 
  
Kemm tbatija f'qalb muġugħa,  
liema dwejjaq li jifniha  
ħasset l-Omm imbierka. 
  
X'weġgħa ġarrbet u x'kefrija  
meta ratu fit-tbatija 
l-Omm lil Binha, Alla. 
  
Qalb kull bniedem tħoss għaliha  
lil Omm Kristu u tibkiha  
x’ħin tarah f’dil-ħasra. 
  
Min ma jħossx id-dwejjaq tagħha  
x’ħin ta' Kristu l-Omm jilmaħha  
f'niket kbir ma' Binha? 
  
Għad-dnubiet tal-poplu l-ħati,  
lil Ġesù hi ratu jbati 
taħt is-swat bla ħniena. 
  
Rat lil Binha u baqgħet miegħu  
f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu  
waqt li ħarġet ruħu. 
  
Omm u għajn ta' mħabba għalija,  
ġegħelni nħoss dik it-tbatija  
biex jien nibki miegħek. 
  
Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba,  
la tħalliha qatt tittabba'  



imħabbti għal Kristu. 
  
Omm qaddisa, isma' talbi:  
dawk il-pjagi qegħedli f'qalbi  
t'Ibnek Ġesù msallab. 
  
Aqsam miegħi dit-tbatija  
għal Ġesù, li mħabba fija  
xerred demmu kollu. 
  
Ħdejn Ġesù nibki dnubieti,  
fis-salib nara ħtijieti,  
sakemm ngħix dil-ħajja. 
  
Kemm nixtieqni nibqa' miegħek  
mas-salib, u fid-dmugħ tiegħek  
nissieħeb minn qalbi. 
  
Verġni mbierka, Omm qalbiena,  
uri miegħi din il-ħniena, 
biex inħoss l-indiema. 
  
Mewt Ġesù qegħedli quddiemi  
fuq il-pjagi jkun biss kliemi 
u l-Passjoni tiegħu. 
   
Ġegħelni nħoss il-pjagi fija,  
is-salib u kull tbatija, 
u nissaffa b'Demmu. 
  
Verġni mbierka, ieqaf miegħi  
f'Jum il-Ħaqq, biex fit-tmiem tiegħi  
fin-nar qatt nintilef. 
  
Bis-salib fit-triq wennisni, 
u b'mewt Ibnek, Omm, ħarisni, 
Żommni sħiħ fil-grazzja. 
  
Meta jmut dal-ġisem fqajjar, 
agħmel int li jien nittajjar 
lejn is-sebħ tal-Ġenna.  Amen 

Daħla 



Inġbarna hawnhekk illejla, kull wieħed u waħda minna bl-istorja tal-ħajja tiegħu, 
sabiex flimkien nimxu it-triq ma' Ommna Marija. F’dan il-mument ta’ talb sejrin 
inħarsu lejn diversi mumenti mill-ħajja ta’ Marija, mumenti sempliċi, ordinarji imma 
li fihom Marija għexet ħwejjeġ kbar. Żgur li bl-eżempju tal-ħajja tagħha Marija tista’ 
titfa’ dawl fuq il-ħajja tagħna. Forsi ġejna hawn bl-impressjoni li sejrin nimxu fit-triq 
wara Marija Addolorota, pero fil-verità hija Marija li timxi magħna fit-triq tal-ħajja; 
hija hi li bl-imħabba tagħha ta’ Omm tilqagħna fi ħdana u tħarisna. Hija Marija, li 
qegħda tgħid lilna l-kliem li darba hija irċeviet mingħand l-anġlu: la tibżax, la tibżax 
timxi t-triq tal-ħajja, jiena miegħek. 

O Marija għallimna nitolbu; int li f’ħajtek għext tabilħaqq kliem ibnek Ġesù: 
Itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabbtu u jiftħulkom (Lq 11, 9-10). 

L-Ewwel Mument 
L-Anġlu Gabrijel iżur lil Marija fid-dar tagħha ta’ Nazaret u jħabbrilha li sejra 
ssir Omm il-Messija 

INNU –  Verġni mbierka, Omm ta' Ġesù, 
sa minn dejjem għażlek Hu; 
fawrek bil-grazzja u żejnek għalih: 
Lilek, Marija nagħtuk kull ġieħ. 

Ave, ave, ave Marija. 

  Bl-aqwa mħabba lqajt il-Feddej, 
għext qaddejja tal-Mulej. 
Lil Gabriel emmint minnufih: 
Lilek, Marija nagħtuk kull ġieħ. 

Ave, ave, ave Marija. 

Mill-Vanġelu skont San Luqa 
Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija, jisimha 
Nazareth għand xebba, mgħarrsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-
xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija 
bil-grazzja, il-Mulej miegħek." 

Ħsieb 
Aħna u nikkontemplaw lil Marija fid-dar tagħha ta’ Nazaret, naraw li Marija hija il-
mara akkoljenti li tilqa’ it-tħabbira tal-Anġlu u tilqa’ fiha il-Verb ta’ Alla. Marija 
tgħallimna li l-bniedem qatt ma jista’ jaħkem bi dritt lil Alla, il-bniedem jista’ biss 
jilqa’ lil Alla. Il-bniedem qatt ma jista’ jakkwista lil Alla, imma jista' biss ikun 
preparat għall-azzjoni Divina. Marija hija għalhekk bħal dik l-art fertili tistenna li 
fiha tinżera iż-żerriegħa divina sabiex hija tħalli l-frott.  



Marija hija dik li tagħti ospitalita lil Alla. Fil-lingwa Ebrajka, il-ħniena u l-ġuf 
matern huma indikati bl-istess kelma. Dan għaliex il-ħniena per eċċellenza isseħħ 
meta l-omm tagħti spazju f’ġufha lit-tarbija tagħha. Aħna lkoll ngħixu għaliex xi 
darba omm uriet ħniena magħna u laqgħetna f’ġufha. F’dan is-sens, Marija hija 
għalhekk dik li uriet ħniena ma' Alla għaliex laqgħet lil Alla f’ġufha. Alla jaċċetta l-
ħniena ta’ Marija u sar laħam fil-ġuf ta’ dik it-tfajla dejjem akkoljenti.  

Marija permezz tal-ħniena tagħha saret strument f’idejn Alla. Din hi s-sejħa ta’ 
kull nisrani, li juri ħniena ma' Alla u jħalli lil Alla jitwieled fih u jagħmlu strument 
tiegħu. Hekk il-jien setgħani jinbidel f’jien akkoljenti li jaf iħobb mhux lilu nnifsu 
imma lill-oħrajn.  

Dan hu l-pjan ta’ ħajja li tippreżentalna Marija fid-dar ta’ Nazaret. 

Talba: 
O Marija, omm tagħna, inti li lil Alla smajtu jkellmek mhux f’xi liturġija solenni 
imma fl-ordinarjeta tal-ħajja ta’ kuljum, għenna sabiex fin-normalita u fis-sempliċità 
tagħna aħna nagħrfu nuru ħniena ma’ Alla u bħal ma inti nissiltu fil-ġuf, aħna nkunu 
kapaċi nnisluh fid-dinja ta’ madwarna. 

Missierna, Sliema (X10), Glorja. 

Inqimuk O Marija u nberkuk,  
għax bid-duluri sseħibt ma’ Kristu fil-fidwa tagħna. 

It-Tieni Mument 
Marija tmur iżżur lil qaribha tagħha Santa Eliżabetta u flimkien jitolbu u 
jfaħħru lil Alla 

INNU –  Lejn l-għolja tal-Hebron 
Hi tħaffef bil-ħrara  
Biex lil qaribitha 
Bi mħabba trodd żjara. 
 Ave Marija 

Mill-Vanġelu Skont San Luqa 
F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f'belt tal-Lhudija. 
Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet lil Marija 
ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u 
nfexxet f'għajta kbira u qalet: "Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf 
tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? Għax ara, malli 
smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. 
Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej?” Imbagħad qalet 
Marija: "Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur 
tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa 'l 



quddiem kull nisel isejjaħli hienja, għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; 
qaddis hu l-isem tiegħu. 

Ħsieb 
Marija tmur għand il-qariba tagħha Eliżabetta u flimkien ifaħħru lil Alla. Marija 
tfaħħar lil Alla għal dak kollu li għamel magħha. Din hi l-fidi ta’ Marija - fidi li fiċ-
ċentru tagħha tqiegħed mhux tant dak li jien nagħmel għal Alla imma dak li Alla 
jagħmel għalija. Is-salvazzjoni ma tiġix għaliex jien inħobb lil Alla imma bil-
kuntrarju għaliex Alla jħobb lili. Marija dan fehmietu u għalhekk faħħret lil Alla. 

Marija dan il-ferħ tagħha qasmitu mal-oħrajn; Marija tqila bil-Verb t’Alla marret 
fid-dar ta’ Eliżabetta. Marija wasslet il-Verb Divin, l-Iben t’Alla fid-dar tal-qariba 
tagħha. Din hi s-sejħa ta’ kull nisrani, li bħal Marija, jkun tabilħaqq ħaġa waħda ma 
Krsitu u li kull fejn imur, f’kull dar li fiha jidħol u f’kull ma jagħmel huwa jwassal lil 
Kristu - għaliex fi kliem Ġesù nnifsu ‘min jisma' lilkom ikun jisma lili’ (Lq 10, 16). 

Talba 
O Marija, int li ġarrejt f’ġufek lill-Iben t’Alla, int li kont tabilħaqq ħaġa waħda ma 
Kristu, għenna sabiex aħna wkoll inkunu messaġġiera tiegħu, sabiex kull fejn inkunu, 
f’kull ma aħna nagħmlu, aħna nuru lid-dinja li Alla hekk ħabb lid-dinja li bagħat lill-
Ibnu l-waħdieni biex isalvana.  

Missierna, Sliema (X10), Glorja. 

Inqimuk O Marija u nberkuk,  
għax bid-duluri sseħibt ma’ Kristu fil-fidwa tagħna. 

It-Tielet Mument 
Ġużeppi jieħu lil Marija għandu 
INNU –  Rit:  Fejn issib l-imħabba u l-għożża,  
   ’l Alla wkoll issib. 

  Miġburin ilkoll fl-imħabba, f’Ġesù Sidna,  
  Qlubna bih jimtlew bil-hena, frott il-għaqda;  
  Jekk tassew inħobbu ’l Alla, nibżgħu minnu,  
  U minn qalbna nħobbu l-aħwa, ordni tiegħu. Rit: 
   
   
Mill-Evanġelju skont San Mattew 
It-tnissil ta' Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma' Ġużeppi, 
qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha 
Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li 
jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-



Mulej fil-ħolm u qallu: "Ġużeppi, bin David, xejn la tibża' tieħu għandek lil martek 
Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Hi se jkollha iben, u inti 
ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom.” Dan kollu ġara biex 
iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: 'Ara, ix-xebba tnissel u 
jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El, li bi lsienna jfisser 'Alla magħna.' Ġużeppi, 
meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej, u ħa lil martu għandu. Imma baqa' 
ma għarafhiex sa ma kellha iben, u semmieh Ġesù. 

Ħsieb 
Ġużeppi ħa lil martu għandu. Marija ħalliet id-dar ta’ Nazaret u marret tgħix fid-dar 
ta’ Ġużeppi, ir-raġel li Marija kienet tħobb. Marija, għalkemm verġni, kienet ukoll 
mart Ġużeppi. Marija u Ġużeppi kienu tabilħaqq koppja. L-Evanġelista Mattew 
jurina li anke Ġużeppi irċieva f’ħolma t-tħabbira tat-twelid tal-Messija. Dan ifisser li 
Alla wassal il-messaġġ tiegħu kemm lir-raġel u kemm lill-mara, kemm lil Marija, il-
verġni, u kemm lil Ġużeppi, il-ġust - Alla għalhekk ikellem lill-koppja, hu jwettaq il-
pjan tiegħu tas-salvazzjoni fi ħdan din il-koppja ta’ Nazaret. 

Bħal fil-każ ta’ Marija u Ġużeppi, anke illum Alla għadu jaħdem fil- u bil-
koppji, permezz tal-imħabba u d-djalogu imma anke permezz tal-kriżi u d-dubbji. 
Alla ma jisraqx spazju lill-koppja u lill-familja, Alla ma jtellifx lill-familja imma il-
preżenza tiegħu issaħħaħ il-familja u  twassalha għall-milja tagħha. Fil-komunjoni u 
l-imħabba, il-koppja hija tabilħaqq xbieha t’Alla. 

Talba 

O Marija, int li flimkien ma' Ġużeppi, intom il-mudell tal-familja, kompli saħħaħ u 
seddaq il-familji tagħna, biex jagħrfu li b’imħabbithom huma ko-operaturi fil-pjan 
t’Alla u xhieda fost l-umanita tal-imħabba t’Alla għal bniedem.  

Missierna, Sliema (X10), Glorja. 

Inqimuk O Marija u nberkuk,  
għax bid-duluri sseħibt ma’ Kristu fil-fidwa tagħna. 

Ir-Raba’ Mument 
Marija fit-twelid ta’ binha Ġesu 

INNU –  Ġo għar ċkejken f'Betlem 
Lil Binha tadura, 
Fil waqt illi tqiegħdu 
Bil-ħlewwa f'maxtura. 
 Ave Marija 

Mill-Evanġelju skont San Luqa 



Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu s-sema, ir-rgħajja bdew jgħidu lil xulxin: 
"Ejjew immorru Betlehem ħa naraw x'ġara kif għarrafna l-Mulej.” Marru mela 
jgħaġġlu, u sabu lil Marija u 'l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, 
bdew jgħarrfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom 
baqa' mistagħġeb b'dak li qalulhom ir-rgħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet 
tgħożż f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. 

Ħsieb 
Marija hija dik li tgħożż l-għeġubijiet li Alla għamel. Mimlija b’għaġeb hija 
timmedita u taħseb fuq dak li Alla kien qiegħed iwettaq. Quddiem l-opra ta’ Alla, 
Marija tieqaf u taħseb bejnha u bejn ruħha. Marija tmur lil hinn minn dak li hu 
apparenti u timmedita fuq dak li hemm moħbi f’dik it-tarbija; Alla nnifsu.  

Marija hija għalhekk il-mara kontemplattiva; dik li kienet taħseb fuq l-opri li 
Alla wettaq sabiex b’fiduċja tkompli ġġedded l-iva tagħha lejh. Marija hija l-mara 
mimlija għerf, li kienet tara l-id kollha mħabba ta’ Alla preżenti fl-istorja. Marija hija 
l-mara tas-silenzju; li tiskot sabiex tisma lil Alla li jitkellem fis-silenzju. Marija, 
kienet mimlija bil-grazzja, imma dan ma jfissirx li Marija kienet taf kollox jew li 
fehmet kollox, imma jindika l-kapaċita li kellha Marija li tgħożż l-għeġubijiet ta’ 
Alla, li taħseb u timmedita fuqhom, li tilqagħhom b’fiduċja. 

Il-ġrajja tat-twelid tal-Messija hija mimlija kontradizzjonijiiet; Alla li jitwieled 
f’tarbija, Messija li twieled f’maxtura tal-annimali; imma quddiem dawn il-
kontradizzjonijiet Marija temmen għax taf li Alla jaħdem anke permezz tal-
kontradizzjonijiet. 

Hekk kif Marija bil-fidi tagħha kienet dawl għall-persuni ta’ madwarha, jeħtieġ 
li anke n-nisrani jkun dak li bil-fidi tiegħu isostni lill-oħrajn; u dan għaliex in-nisrani 
huwa dak li kapaċi jmur lil hinn mill-kontradizzjonijiet tal-ħajja u b’għożża jagħraf li 
Alla ma nsiniex imma huwa tabilħaqq magħna. 

Talba 
O Marija, il-mara tas-silenzju u s-smiegħ, għenna nikbru fil-għaqal u l-għerf, sabiex 
bħalek inkunu aħna wkoll kapaċi li nemmnu li Alla tabilħaqq għadu jagħmel ħwejjeġ 
kbar magħna. Għenna sabiex aħna wkoll nibqgħu inkunu bħal kewkba ta’ filgħodu li 
bil-fidi tagħna ngħinu lin-nies ta’ madwarna jagħrfu li Alla ma nsihomx imma huwa 
preżenti anke saħansitra f’dawk is-sitwazzjonijiet li apparentament jidhru 
kontradittorji. 

Missierna, Sliema (X10), Glorja. 

Inqimuk O Marija u nberkuk,  
għax bid-duluri sseħibt ma’ Kristu fil-fidwa tagħna. 

Il-Ħames Mument 
Marija titlef lil binha Ġesu fit-tempju 



INNU –  Ta' din l-Omm il-qalb maqsuma 
f'dak l-imrar bl-uġigħ mitmuma  
nifed sejf in-niket. 
  
Kemm tbatija f'qalb muġugħa,  
liema dwejjaq li jifniha  
ħasset l-Omm imbierka. 
  
X'weġgħa ġarrbet u x'kefrija  
meta ratu fit-tbatija 
l-Omm lil Binha, Alla. 

Mill-Evanġelju Skont San Luqa 
Ta' kull sena l-ġenituri ta' Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. Meta 
kellu tnax-il sena telgħu wkoll, skond id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew 
dawk il-ġranet qabdu t-triq lura, imma t-tfajjel Ġesù baqa' Ġerusalemm bla ma kienu 
jafu l-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom; 
iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, ma 
sabuhx, u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh. Wara tlitt ijiem sabuh fit-
tempju, bilqiegħda f'nofs l-għalliema, jismagħhom u jistaqsihom; u kull min semgħu 
baqa' mistagħġeb bid-dehen u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh, nstamtu, u ommu qaltlu: 
"Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk 
b'qalbna maqsuma?”  U hu qalilhom: "U għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li 
jiena għandi nkun f'dak li hu ta' Missieri?”  Iżda kliemu ma fehmuhx. Imbagħad niżel 
magħhom u raġa' mar Nazaret; u kien jobdihom. U ommu kienet tgħożż f'qalbha 
dawn il-ħwejjeġ kollha.  

Ħsieb 
Bħal kull familja oħra anke il-familja ta’ Nazaret tgħaddi minn mument ta’ 
inkomprensjoni bejn il-ġenituri u l-iben: Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, 
missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma! L-Evanġelju jgħidilna 
li l-ġenituri baqgħu ma fehmux kliem binhom  u mbagħad telqu flimkien lejn 
Nazaret. 

Kemm ġenituri li għaddejjin minn mument ta’ inkomprensjoni ma uliedhom 
jistgħu jifhmu dak li għaddiet minnu Marija meta ma fehmitx lil binha! Marija 
tgħallimna iżda li huwa biss progressivament li wieħed isir tabilħaqq Missier u Omm 
u dan jinkludi anke l-mumenti tal-prova, tal-kontestazzjoni, il-mumenti fejn l-ulied 
jidhru li ma humiex qegħdin jifhmu. Marija tgħallimna li ma għandna qatt naqtgħu 
qalbna imma kontinwament nibqgħu nġeddu l-iva tagħna li nkunu ġenituri.  

Meta allura fid-djar tagħna ngħaddu minn żmien ta’ kontestazzjoni, ta’ nuqqas 
ta’ ftehim, ta’ inkomprensjoni, fejn l-ulied ma jaċċettawx dak li jgħidu l-ġenituri, 
meta l-ulied jiċħdu l-fidi tal-ġenituri tagħhom, huwa mportanti li wieħed jiftakar 
f’dak li kien jgħid wieħed; jekk ibnek sejjer lura fil-ħajja tal-fidi tiegħu dan ma 



jfissirx li hu tilef lil Alla jew li Alla qata’ qalbu minnu. Fl-aħħar mill-aħħar intom ma 
tafux x’għaddej fil-qalb ta’ binkom jew bintkom, fuq kollox m’għandkomx għax 
tħossukom ħatja. Il-fidi għandha l-istaġuni tagħha, għandha triqat misterjużi. Imma 
jekk intom żrajtu iż-żerriegħa t-tajba tal-vanġelu, anke jekk bħalissa binkom għaddej 
mix-xitwa tal-fidi, fejn jidher li kollox huwa mejjet, dik iż-żerriegħa għad tinbet u 
tħalli l-frott. Il-profeta Isaija jassigurana li l-ħwejjeġ ta’ Alla ma jirritornawx għand 
Alla mingħajr ma jħallu l-frott, għax il-qawwa mhix f’min jiżra ż-żerriegħa imma fiż-
żerriegħa innifisha, il-qawwa mhijiex fil-predikatur imma fil-vanġelu imxandar, il-
qawwa ma hijiex fil-kapaċità tal-ġenitur imma fl-imħabba u t-tjubija li hu għadda lil 
uliedu; il-qawwa qegħda fiż-żerriegħa t-tajba! 

Marija kienet kapaċi tkun ġenitur tajjeb fis-sempliċità u n-normalità tagħha. 
Għaliex l-aktar ħaġa importanti ma huwiex dak li tagħmel imma kif tagħmlu. L-aktar 
importanti ma huwiex il-fatt li int ġenitur, imma fuq kollox il-mod kif int tgħix il-
maternità u l-paternità tiegħek; b’kemm jirnexxielek tgħix il-verità, il-passjoni, il-
konvinzjoni - kemm jirnexxielek tagħmel l-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja ta’ kuljum 
b’imħabba. Huma nies bħal dawn li jagħmlu d-dinja post dejjem isbaħ u aħjar. 

Talba 
O Marija, mudell ta’ kull ġenitur, dawwal lill-ġenituri sabiex jagħrfu jkunu tabilħaqq 
skola tal-ħajja għal uliedhom. Qawwilhom qalbhom sabiex qatt ma jaqtgħu qalbhom 
quddiem din il-missjoni, sabiex b’imħabba jibqgħu jiżirgħu ż-żerriegħa t-tajba fil-
qalb ta’ uliedhom. 

Missierna, Sliema (X10), Glorja. 

Inqimuk O Marija u nberkuk,  
għax bid-duluri sseħibt ma’ Kristu fil-fidwa tagħna. 

Is-Sitt Mument 
Marija waqt it-tieġ f’Kana tal-Gallilija 

INNU –  Int il-kenn ta' wliedek dgħajfin, 
tama u faraġ tal-bnedmin; 
f'Qalbek insibu l-oħla mistrieħ: 
Lilek, Marija nagħtuk kull ġieħ. 

Ave, ave, ave Marija. 

  F'din id-dinja mħawda ta' llum, 
erfa' qlubna lejk kull jum. 
Dawl il-Mulej lill-bniedem agħtih: 
Lilek, Marija nagħtuk kull ġieħ. 

Ave, ave, ave Marija. 



Mill-Evanġelju skont San Ġwann 
Mbagħad fit-tielet jum sar tieġ f'Kana tal-Galilija, u omm Ġesù kienet hemm. Ġesù 
kien mistieden għat-tieġ hu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal 
iżjed inbid, omm Ġesù qaltlu: "Ma għandhomx inbid.” U Ġesù qalilha: "X'hemm 
bejni u bejnek, mara? Is-siegħa tiegħi għadha ma waslitx.” Omm Ġesù qalet lill-
qaddejja: "Agħmlu kull ma jgħidilkom hu." Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, 
mqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-Lhud, kull waħda minnhom tasa' xi 
mitt jew mija u għoxrin litru. Ġesù qal lill-qaddejja: "Imlew il-ġarar bl-ilma." U dawk 
imlewhom sax-xifer. Mbagħad qalilhom: "Issa ħudu minnu u newwluh lil dak li 
qiegħed jieħu ħsieb il-mejda." U huma marru jagħtuhulu. Hu daq l-ilma mibdul fi 
nbid; u billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu 
jafu, sejjaħ lill-għarus u qallu: "Kulħadd l-inbid it-tajjeb iservi l-ewwel; meta 
mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbid it-tajjeb erfajtu 
sa issa.” Dan li għamel Ġesù f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali 
tiegħu. 

Ħsieb 
Marija il-mara li waqt it-tieġ ta’ Kana tinduna li ma kienx fadal inbid. Marija hija l-
mara dejjem attenta u li għax kienet attenta għamlet minn kollox sabiex it-tieġ ma 
jisfrattax. L-imħabba ta’ Marija twassalha biex ikollha attenzjoni u kura fil-konfront 
tal-oħrajn. Forsi l-oppost tal-imħabba ma hijiex il-mibgħeda imma l-indifferenza, id-
disattenzjoni. Kien hemm ħafna mistiedna waqt it-tieġ, forsi xi wħud indunaw li ma 
kienx għad fadal inbid, imma ħadd ma tkellem. Kienet Marija biss li tkellmet u li 
marret għand Ġesù u qaltlu; ‘ma għandhomx inbid’. 

L-indiffernza li hi sintomu komuni ħafna fil-qalb tal-bniedem kontemporanju! 
Kemm jien attent għall-bżonn tal-ieħor? kemm jien attent għall-faqar li hawn 
madwarna?  

Marija quddiem il-bżonn tal-oħrajn tmur quddiem Ġesù u titlob. Marija hija l-
mara tat-talb u fit-talb tagħha jidħlu l-oħrajn. Marija ma titlob xejn għalija imma 
titlob kollox għall-oħrajn - l-inbid li jagħti l-ferħ lura lill-miżżewġin li kienu qed 
jiċċelebraw it-tieġ. Marija ma takkuża lil ħadd għan-nuqqas tal-inbid - imma titlob lil 
Ġesù sabiex jimla dan il-vojt. Kemm il-darba aħna nkunu l-ewwel li nippontaw 
subgħajna imma minn tal-aħħar biex niddeċiedu li nagħmlu xi ħaġa? Ħafna drabi l-
akkużi li nagħmlu fil-konfront tal-oħrajn ma humiex għajr skuża sabiex ngħattu l-
passività tagħna. 

Marija hija dik li quddiem il-kriżi ta’ Kana ma taqtax qalbha, turina li għal Alla 
xejn ma hu mpossibbli - bil-qawwa t’Alla id-dgħajjef jista’ jsir b’saħħtu, l-ilma jista’ 
jinbidel f’inbid - din ma hi xejn għajr il-liġi tat-tama! Jeħtieġ biss li nżommu 
f’moħħna l-aħħar kelmiet ta’ Marija; agħmlu dak li jgħidilkom hu 

Talba 
O Marija, il-mara tat-tieġ ta’ Kana, poġġi fil-qalb tagħna l-attenzjoni li kellek int lejn 
l-oħrajn - lejn il-bżonnijiet ta’ dawk kollha li magħhom niltaqgħu. Għenna nirbħu kull 



tentazzjoni ta’ indifferenza u passività, u agħmel li quddiem it-tbatija tad-dinja aħna 
nkunu messaġġiera ta’ fidi u tama f’ibnek Ġesù.  

Missierna, Sliema (X10), Glorja. 

Inqimuk O Marija u nberkuk,  
għax bid-duluri sseħibt ma’ Kristu fil-fidwa tagħna. 

Is-Seba' Mument 
Marija taħt is-salib ta’ binha Ġesu 

INNU –  Rat lil Binha u baqgħet miegħu  
f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu  
waqt li ħarġet ruħu. 
  
Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba,  
la tħalliha qatt tittabba'  
imħabbti għal Kristu. 
  
Omm qaddisa, isma' talbi:  
dawk il-pjagi qegħedli f'qalbi  
t'Ibnek Ġesù msallab. 

Mill-Evanġelju skont San Ġwann 
Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa, u 
Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf 
ħdejha, qal lil ommu: "Mara, hawn hu ibnek.” Imbagħad qal lid-dixxiplu: "Hawn hi 
ommok." U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. 

Ħsieb 
Id-dixxiplu ħa lil Ommu Marija għandu - L-Evanġelista ma jridx sempliċement 
jgħidilna li d-dixxiplu ħa lil Marija d-dar imma aktar minn hekk, illi Marija saret 
għad-dixxiplu l-aktar ħaġa prezzjuża li kien jippossedi. Marija ma marritx fid-dar tad-
dixxiplu għax kellha bżonn il-protezzjoni imma pjuttost bil-kontra; Marija marret fid-
dar tad-dixxiplu għax kien hu li kellu bżonn min jieħu ħsiebu. Marija saret it-teżor li 
jsebbaħ id-dar tad-dixxiplu li laqagħha għandu.  

Meta Ġesù fuq is-salib qal lid-dixxiplu; hawn hi ommok, ried jgħidlu ħalli lilek 
innifsek tiġi ffurmat minn din l-omm, mill-imħabba tagħha, mill-kliem tagħha, mis-
silenzju tagħha. Tgħallem minnha bħal ma kull tifel ċkejken jitgħallem mingħand 
Ommu. Tgħallem għix dak li għexet Marija - l-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn! 

Minn fuq is-salib Ġesu qiegħed jgħid lil kull wieħed u waħda minna: ħarsu lejn 
din l-Omm tagħkom Marija, ħobbuha u siru bħalha. Minn fuq is-salib ĠesU qiegħed 
jgħidilna; Ħarsu lejn id-dinja bl-għajnejn ta’ din l-omm, ibdlu għajnejkom u qalbkom 
u tgħallmu ħobbu bl-imħabba ta’ din l-omm. Bħalma Alla fl-Antik Testment qal 



‘kunu Qaddisa bħalma Qaddis huwa jien’ (Lev 19,2) Ġesù minn fuq is-salib qiegħed 
jgħidlek; kun tabilħaqq bniedem bħal ma kienet Marija!  

Talba 
O Marija, Omm kollok fedelta u ħniena,  ibqa’ għammar fid-dar tagħna. Omm 
tagħna, ibqa’ għammar fid-dinja u kun kustodja tat-tama. Jekk fil-mument tad-dalma 
inti tibqa’ qrib tagħna u tgħidilna li int ukoll qiegħda tistenna sbieħ il-jum, aħna 
nagħrfu nixxottaw id-dmugħ minn fuq l-uċuħ tagħna u miegħek nistennew il-bidu ta’ 
Jum ġdid - il-jum ta’ Ibnek Ġesù Kristu il-Feddej. 

Missierna, Sliema (X10), Glorja. 

Inqimuk O Marija u nberkuk,  
għax bid-duluri sseħibt ma’ Kristu fil-fidwa tagħna. 

Salve Regina 

Salve, Regina, Mater misericordiæ, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus exsules filii Hevæ, 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte; 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.  

Skond il-fehma tal-Papa 
Missierna, Sliema u Glorja. 

Għall-erwieħ tal-Purgatorju 
Missierna, Sliema u Agħtihom o Mulej... 

Verġni qabel it-twelid 
Omm Alla itlob għalina 
    Sliema. 

Verġni fit-twelid 
Omm Alla itlob għalina 
    Sliema. 



Verġni wara it-twelid 
Omm Alla itlob għalina 
    Sliema. 

3 Glorja lis-Santissma Trinità. 

Litanija tal-Addolorata 
Mulej, ħniena 
Kristu, ħniena 
Mulej, ħniena 
Kristu, ismagħna 
Kristu, ilqa’ t-talb tagħna 

Ħenn għalina 
Missier Etern Alla 
Iben Alla li fdejt id-dinja 
Spirtu Mqaddes Alla 
Trinita Mqaddsa Alla wieħed 

Itlob għalina 
Imqaddsa Marija 
Imqaddsa Omm Alla 
Imqaddsa Xebba tax-xbejbiet 
Omm Imsallba 
Omm imnikkta 
Omm imbikkija 
Omm li titniehed 
Omm b’qalbek imweġġa’ 
Omm f’baħar ta’ dwejjaq 
Omm imdawra b’kull tiġrib 
Omm b’qalbek bis-sejf minfuda 
Omm, mas-salib imsammra 
Omm minn Ibnek imċaħħda 
Int li tibki u tolfoq 
Int Omm tad-Duluri 
Int, għajn tad-dmugħ 
Int, imġarrba bit-tbatijiet kollha 
Int, mera tas-sabar 
Int, blata li ma tiċċaqlaqx 
Int, ankra tat-tama 
Int, mediċina għad-dwejjaq 
Int, il-faraġ ta’ min hu mnikket 
Int, kenn ta’ dawk li tilfu t-tama 
Inti it-tama ta’ dawk li huma oppressi 
Inti rebbieħa fuq in-nuqqas tat-twemmin 



Inti konsolazzjoni tal-imsejknin 
Inti saħħa tal-morda 
Inti, fejqan tal-mitluqin 
Inti qawwa tad-dgħajfin 
Inti ħarsien ta’ dawk li qed jitqabdu 
Inti port ta’ dawk li se jegħerqu 
Inti li twaqqaf it-tempesti 
Inti s-sieħba ta’ dawk li huma mnikktin 
Inti li għandek jiġu dawk li huma mnikktin 
Inti li għandek jiġu dawk li jitniehdu 
Inti li tqawwi lil dawk li jġarrbu l-ħsara 
Inti li tbeżża’ lil dawk li jagħmlu l-ħsara 
Inti, t-teżor tal-insara 
Inti, l-imgħallma tal-Appostli 
Inti, il-messejja tal-martri 
Inti, id-dawl tal-Konfessuri 
Inti, il-ġawhra tal-verġni 
Inti, il-faraġ tar-romol 
Inti l-hena tal-qaddisin kollha 
Imqaddsa Marija, inti l-ogħla fil-qdusija 

Ħaruf t’Alla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, 
 Aħfrilna, nitolbuk, Mulej. 

Ħaruf t’Alla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, 
 Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Ħaruf t’Alla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, 
 Ħenn għalina. 

Itlob għalina Omm l-Imnikkta, 
Biex jistħoqilna sehem fil-wegħdiet ta’ Kristu. 

Nitolbu: O Alla, li fil-passjoni Tiegħek il-Qalb Ħelwa tal-Verġni glorjuża Ommok 
kienet minfuda minn sejf ta’ niket; agħmel fil-ħniena tiegħek li aħna li qegħdin 
infakkru u nqimu n-niket tagħha, naqilgħu l-frott tal-Passjoni Tiegħek, Int li tgħix u 
ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

O Marija Addolorata, 
Aħna wliedek imnikktin, 



Għax fil-mewt tal-Iben tiegħek 
Batejt miegħu għall-bnedmin. 

Int bil-kliem tax-xwejjaħ Xmuni 
Ħassejt qalbek b’sejf feruta 
Dan għalik kien dulur kiefer 
Għax ma ibnek kont marbuta. 

Missierna, Sliema, Glorja. 

Meta Erodi sema b’Ibnek 
Intliet qalbu bil-kefrija 
It-tfal kollha ried meqruda 
U maqtula bil-ħruxija. 

Lil Ġesù għannaqt ma’ sidrek 
Mifrud minnek qatt ma ridtu, 
B’għaġġla kbira fittixt taħrab 
Għall-eżilju ġol-Eġittu. 

Missierna, Sliema, Glorja. 

Kemm imrar u pwieni kellek 
Meta tliftu tlitt ijiem 
Lil Ġesù tfajjel fit-tempju 
Fittixt b’ħerqa mingħajr sliem. 

Qalbek kienet wisq magħfusa 
Lejl u nhar qatt ma stabart 
Tlaqt lejn darek meta sibtu 
Flimkien miegħu hemm inġbart 

Missierna, Sliema, Glorja. 

Hekk kif smajt dik l-aħbar kiefra 
Li Ġesù kien ġie maqbud 
Sejf krudil nifidlek qalbek 
Taħt salib fl-art kien stendut. 

Ħarist lejh, kien kollu dmija 
Ma felaħx jimxi ’lquddiem 
Xtaqet qalbek kieku tgħinu 
Bid-dulur żammlek il-kliem. 

Missierna, Sliema, Glorja. 



Min ifisser x’ħassejt f’qalbek 
Waqt li ‘l Ibnek rajtu jbati 
Fuq salib aħrax imdendel 
Kont taf żgur li m’huwiex ħati. 

Infniet qalbek bid-duluri 
Quddiem Ibnek f’dik is-sura 
Xejn ma tlift mit-twemmin tiegħek 
Fl-ogħla ħsieb kollok miġbura. 

Missierna, Sliema, Glorja. 

Mis-salib niżżluh bil-qima, 
Biex jidfnuh bdew it-tħejjija, 
Kellek tilqgħu f’ħoġrok mejjet 
L-iben tiegħek, O Marija. 

B’għajnejk stess,  matul id-difna 
Fejn qagħduh, Int rajt il-qabar 
Dulur ieħor qalbek nifed 
Iżda qatt ma tlift is-sabar. 

Missierna, Sliema, Glorja. 

Min qatt seta’ jfarraġ lilek 
Waqt li ‘l ibnek kont tibkih 
F’qabar ġdid difnuh quddiemek 
U bil-fors kellek tħallih 

B’tama kbira l-qawmien tiegħu 
Tlitt ijiem stennejt Marija 
Erġajt rajtu mill-mewt ħieles 
Kristu, l-għajn ta’ kull qdusija. 

Missierna, Sliema, Glorja. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Talba lil Marija Addolorata 



O Marija, int ħassejt qalbek tinqasam meta mxejt ma’ ibnek Ġesù tul it-triq tal-
Kalvarju, u batejt int ukoll għax rajtu jbati bla ħtija. 

Taħt is-salib, inti wrejt ruħek bħala mara ta’ fidi u dixxiplu ta’ Ġesù, li fetħilna t-triq 
għas-sema bil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu; fuq is-salib feda n-nuqqasijiet 
tagħna lkoll u wriena kif inġorru s-salib tagħna. 

Int kont taf li fis-salib hemm il-glorja, fit-tbatija hemm ir-rebħ u fil-mewt hemm il-
ħajja. 

Nitolbok, o Marija Addolorata, itlob għalija biex jien ukoll nagħraf li permezz tat-
tbatija nista’ nissaffa minn dnubieti, li permezz tas-salib jien ġejt salvat, għaliex fis-
salib hemm il-fidwa. 

Għalhekk, itlob għalija, biex meta s-salib jagħfas fuqi u x-xitan jipprova 
jikkonvinċini li Alla nsieni, jiena nifhem li dak is-salib qed jippermettih Alla f’ħajti 
biex jiena nkun nista’ ningħaqad aktar ma’ ibnek Ġesù mislub. 

Dan nitolbok, o Marija Addolorata, f’isem ibnek u ħuna Ġesù Kristu. 
Ammen. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 


