It-Triq tas-Salib
Missjunarja
għat-Tfal

Talba tal-Bidu
Mulej Ġesù, għinna nimxu mit-triq li
twassalna għall-ferħ ta’ veru..
Għaqqadna mat-tfal kollha ta’ rieda
tajba biex flimkien inwasslu l-aħbar ittajba sal-iktar postijiet ’il bogħod fiddinja.Iftaħ ‘l qlubna biex nisimgħu ssejħiet li jagħmlulna n-nies fil-bżonn.
Ġesu għinna naqsmu mal-oħrajn ħalli
nkunu xhieda tiegħek fid-dinja kull fejn
inkunu. Ammen.

L-Ewwel Stazzjon: Ġesù kkundannat għall-mewt
Mexxej:
Ġesù kien akkużat mingħajr ma kien ħati. Hu ma
ddefendiex ruħu, kien jaf li hemm bżonn imut
minħabba dnubietna. Illum miljuni ta’ tfal huma
kkundannati għall-mewt minħabba l-mard u l-ġuħ.
Ġesù, għinna narawk illum ukoll ikkundannat
għall-mewt f’dawn it-tfal li huma ħutna fid-dinja.
Grupp:
Għażiż Ġesù, aħna għandna kollox filwaqt li oħrajn
m’għandhom xejn. Fakkarna biex f’dan iż-żmien
tar-Randan, nużaw it-talenti tagħna biex dawn ittfal fil-bżonn ikollhom iktar ikel, kenn u mħabba.
Għinna biex bil-ftit sagrifiċċju li aħna nagħmlu
dawn it-tfal ikollhom ħajja aħjar.

It-Tieni Stazzjon: Ġesù mgħobbi bis-salib
Mexxej:
Is-salib kien kbir u tqil. Kien diffiċli għal Ġesù biex
iġorru, imma Hu ġarru mingħajr tgergir. Ġesù
qalilna li biex nimxu warajH irridu nerfgħu salibna.
Grupp:
Għażiż Ġesù, bħalek aħna nerfgħu s-salib tagħna
biex niftakru fit-tbatija tiegħek. Għallimna naraw
lill-oħrajn bħala ħutna. Għinna ngħinu lill-oħrajn
mingħajr ma nistennew xejn lura.

It-Tielet Stazzjon: Ġesù jaqa’ għall-ewwel darba
Mexxej:
Ġesù kien diġà midrub ħafna meta waqa’ lewwel darba. B’din il-waqa’ weġġa’ ħafna,
imma reġa’ qam u kompla sejjer.
Grupp:
Għażiż Ġesù, ħa nafdawlek lil ħutna t-tfal
madwar id-dinja li qed ibatu biex qatt ma jitilfu
t-tama fik. Għinna Ġesù, biex aħna wkoll meta
xi ħaġa ma tiġiniex tajba, nagħmlu kuraġġ, ma
naqtgħux qalbna u nqumu mill-ġdid.

Ir-Raba’ Stazzjon: Ġesù jiltaqa’ ma’ ommu
Marija Santissima
Mexxej:
Ġesù kien jaf li ommu Marija kienet mnikkta ħafna
tarah ibati. Imma hi kienet hemm tagħmillu kuraġġ.
Turih kemm tħobbu. Niftakru f’dawk it-tfal refuġjati li
qegħdin waħedhom mingħajr il-ġenituri tagħhom.
Grupp:
Għażiż Ġesù, għinna nħobbu iżjed lill-ġenituri tagħna.
Nagħrfu kemm iħobbuna. Illum Ġesù jġorru s-salib
tagħna biex niftakru f’tant tfal li m’għandhomx
familja. Għinna nsibu modi kif ngħinuhom iħossuhom
maħbubin.

Il-Ħames Stazzjon: Ġesù megħjun minn Xmun
iċ-Ċirinew jerfa’ s-salib
Mexxej:
Xmun ma ġiex biex jgħin lil Ġesù. Kien mar biex
jara x’inhu għaddej. Imbagħad ordnawlu biex
jgħin lil Ġesù għax kien għajjien wisq. Xmun refa’
s-salib u għen lil Ġesù jimxi t-triq tiegħU.

Grupp:
Għażiż Ġesù, inti ħallejt lil Xmun jgħinek terfa’ ssalib, b’hekk tgħallimna li aħna lkoll ikollna
bżonn l-għajnuna xi kultant. Agħmel li aħna
nirringrazzjaw dejjem lil dawk li jgħinuna meta
nkunu mnikkta u jkollna bżonn l-għajnuna.

Is-Sitt Stazzjon: Il-Veronika tixxotta Wiċċ Ġesù
Mexxej:
Il-Veronika rat li Ġesù kien qed ibati. Riedet tgħinu
għalkemm kienet ser tispiċċa f’ħafna nkwiet massuldati. Hi għamlet kuraġġ u resqet ’il quddiem u
ixxuttat il-wiċċ għażiż ta’ Ġesù. L-imħabba u ttjubija tagħha għelbu l-biża’, u ta’ dan Ġesù ħallielha
rigal; il-wiċċ għażiż tiegħu stampat għal dejjem.
Grupp:
Għażiż Ġesù, ħallini nara wiċċek f’dawk li qed ibatu.
Agħmel li dejjem ninduna b’dawk it-tfal li jkunu flinkwiet. Ġesù, tħallini qatt nibża’ ngħin, nisma’ u
nkun viċin ta’ dawn sħabi li qed ibatu.

Is-Seba’ Stazzjon: Ġesù jaqa’ għat-tieni darba
Mexxej:
Ġesù kien magħkus bl-uġiegħ, waqa’ t-tieni darba,
imma b’kuraġġ kbir qam. Ma qatgħax qalbu, ried jimxi
t-triq sal-aħħar. Ried jurina kemm iħobbna. Ejjew
nimxu warajH, inġorru s-salib ta’ ħafna tfal li ma
jistgħux imorru l-iskola u qed jisfruttawhom għal ftit
flus.
Grupp:
Għażiż Ġesù, anki jekk aħna lkoll differenti, tħallix li
din il-ħaġa tbegħdna minn tfal oħra fid-dinja u ma
ngħinuhomx. Agħmel li dejjem inkunu minn tal-ewwel
li nagħmluhom kuraġġ u naħsbu fihom, anki bit-talb.

It-Tmien Stazzjon: Ġesù jiltaqa’ man-nisa
ta’ Ġerusalemm
Mexxej:
Kien hemm nies li ħaduha kontra Ġesù, imma kien
hemm dawk li mxew warajH. Kienu ħbieb tiegħU.
Ġesù waqaf għax induna li dawn in-nisa kienu
mnikktin. Qalilhom li għandhom iktar jinkwetaw għal
uliedhom u għall-futur.
Grupp:
Għażiż Ġesù, inti waqaft quddiem dawn in-nisa għax
kienu mnikkta. Waqaft għax indunajt bit-tbatija
tagħhom. Ġesù ieqaf quddiem it-tfal kollha tad-dinja
fit-tbatija tagħhom u farraġhom inti kif għamilt ma’
dawn in-nisa.

Id-Disa’ Stazzjon: Ġesù jaqa’ għat-tielet darba
Mexxej:
Tiskanta kif Ġesù jerġa’ jaqa’ u s-suldati ma
jgħinuhx! Bdew jgħajtu iżjed miegħu biex iqum u
jkompli triqtu. Din tfakkarna f’dawk it-tfal fid-dinja
li bħalissa qegħdin ibatu mill-vjolenza u l-gwerra, u
ħadd ma jgħinhom.
Grupp:
Għażiż Ġesù, għin lil tant tfal fid-dinja li qegħdin
jgħixu fil-biża’ minħabba l-vjolenza u l-gwerra.
Urihom li inti qiegħed magħhom; miexi magħhom
bl-imħabba kbira tiegħek.

L-Għaxar Stazzjon: Ġesù mneżża’ minn ħwejġu
Mexxej:
Ġesù kien imneżża’ mid-dinjità tiegħu. Ħadulu
kollox, anki l-ħwejjeġ biex jumiljawH. Dan
ifakkarna f’tant tfal fid-dinja li m’għandhomx
ħwejjeġ, x’jieklu u huma morda.
Grupp:
Għażiż Ġesù, nitolbuk tkun ma’ dawk it-tfal li
bħalissa qegħdin f’nofs ta’ baħar għax refuġjati bittama għal futur aħjar għalihom. Dawn ukoll Ġesù
huma bla ħwejjeġ; ta’ fuqhom senduqhom.
Kellhom jitilqu minn pajjiżhom u mill-familji
tagħhom biex ikollhom ħajja aħjar.

Il-Ħdax-il Stazzjon: Ġesù msammar mas-salib
Mexxej:
Is-suldati sammru l-idejn u s-saqajn ta’ Ġesù, u
refgħu s-salib ’il fuq. F’dan il-mument niftakru
f’dawk it-tfal fid-dinja li qed isofru għax jemmnu
f’Ġesù. Dawn it-tfal jgħixu fil-biża’ u f’pajjiżhom
ma jistgħux juru li jemmnu.
Grupp:
Għażiż Ġesù, grazzi talli tajtna l-fidi. Grazzi talli
f’pajjiżna aħna fil-libertà u nistgħu nitolbu
mingħajr biża’. Għinna biex qatt ma nistħu nuru li
aħna nemmnu fik u biex dejjem inxandru limħabba tiegħek fid-dinja.

It-Tnax-il Stazzjon: Ġesù jmut fuq is-salib
Mexxej:
Meta Ġesù miet, is-sema swied u l-art bdiet titriegħed.
Minħabba dan, ħafna beżgħu. Indunaw li Ġesù kien
innoċenti u kienu għamlu żball kbir. Ġesù miet
għalina. Ġesù ġie fid-dinja bħala tarbija, għex fid-dinja
magħna u miet għalina. Ejjew issa nieħdu ftit minuti u
naħsbu ftit fis-salib biex Ġesù jurina kemm iħobbna.
Grupp:
Ġesù tant iħobbna li miet għalina fuq is-salib. Tfal,
ejjew nagħlqu ftit għajnejna u naħsbu ftit fuq Ġesù, u
f’qalbna ngħidulu kemm inħobbuH! 

It-Tlettax-il Stazzjon: Ġesù mniżżel mis-salib
Mexxej:
Ġużeppi ta’ Arimatea ta l-qabar tiegħu stess
biex Ġesù seta’ jindifen fih, għax Ġesù ma
kellux qabar. Ġużeppi ta’ Arimatea kien ħabib
ta’ Ġesù li rriskja ħafna biex jgħin lil Ġesù.
Grupp:
Għażiż Ġesù, grazzi tas-salib tiegħek. Dan
dejjem ifakkarna fl-imħabba kbira tiegħek
għalina. Għinna biex qatt ma naqtgħu qalbna
quddiem it-tbatija u dejjem inkunu tfal
mimlijin tama għall-oħrajn.

L-Erbatax-il Stazzjon: Ġesù midfun f’qabar ġdid
Mexxej:
Meta l-affarijiet imorru ħażin u ġieli nkunu
mdejqin, aħna wkoll bħal dawk li kienu ħbieb ta’
Ġesù, ma ridux li Ġesù jmut, jitqiegħed fil-qabar
u l-blata titqiegħed quddiem il-qabar. Ikollna
aptit nibku. Kuljum hemm tfal fid-dinja jibku biex
xi ħadd jgħinhom. Ejja ma nħallux il-blata,
jiġifieri l-egoiżmu tagħna, iżommna milli ngħinu
lit-tfal madwar id-dinja.
Grupp:
Għażiż Ġesù, għinna biex dejjem nimxu fuq ilpassi tiegħek u ma nġibu l-ebda skuża biex
ngħinu b’diversi modi lil ħutna li jinsabu viċin jew
mbegħdin f’pajjiżna u fid-dinja kollha.

Nadurawk O Ġesù u
nberkuk, għax
b’salibek u l-mewt
tiegħek Inti fdejtna 

