Velja Missjunarja
Hawn jien, ibgħat lili!

NISSIEĠA TA’ FRATERNITÀ
VELJA TA’ TALB
TĦEJJIJA
Materjal meħtieġ:
-

Ħajt ta’ 10ċm għal kull parteċipant
Biċċa ċima twila xi metri biex tidher sew minn fuq il-presbiterju, fejn se jintrabtu lgħoqiedi fit-tliet mumenti maħsuba waqt il-velja
Drapp ta’ ħames kuluri għal kull kontinent biex iżejnu l-altar b’mod li jfakkru il-qlugħ
ta’ vapur

Letturi:
-

Żewġ letturi gwida (G1 u G2)
Żewġ letturi għax-xhieda
Lettur għat-testi dwar il-profeta Ġona
Lettur għat-testi dwar l-Appostlu Pawlu
Lettur għall-ewwel parti tal-invokazzjonijiet

Servizz:
-

Żewġ persuni biex jagħmlu l-għoqiedi maċ-ċima fit-tliet mumenti msemmija

G1.
Tingħata biċċa ħajt lil kull parteċipant, sinjal tal-impenn tagħna biex inkunu missjunarji
“nissieġa ta’ fraternità”. Matul il-velja, fi tmiem kull wieħed mit-tliet mumenti proposti,
kulħadd ikun jista’ jagħmel għoqda fil-ħajta: kull għoqda tirrappreżenta r-rieda tagħna li
nnaqsu d-distanza li tisseparana mill-oħrajn u noħolqu lkoll flimkien il-ġrajja tas-Saltna t’Alla
fid-dinja.

BIDU TAL-VELJA
INNU:

Ċelebrant:

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Flimkien:

Ammen.

Ċelebrant:
Alla Missier, int li ħlaqt kollox b’imħabba u sawwart lir-raġel u l-mara fuq
xbieha tiegħek, ħares b’imħabba lejn l-opra ta’ jdejk f’dan il-mument ta’ tbatija u telfien.
Flimkien:

Tkun imbierek Missier!

Ċelebrant:
Kristu Ġesù, inti li sirt bniedem u qsamt magħna f’kollox l-umanità tagħna,
għinna f’din it-tempesta li qed tolqot lid-dinja kollha, u biddel il-beżgħat li jipparalizzawna
f’mixjiet awtentiċi ta’ fraternità.
Flimkien:

Tkun imbierek Kristu Ġesù!

Ċelebrant:
Spirtu s-Santu, int il-protagonista tal-Missjoni u tkompli tinseġ flimkien il-ġrajja
tal-bniedem ma’ dik divina, għamilna xhieda fid-dinja tal-ħajja sabiħa tal-Vanġelu.
Flimkien:

Tkun imbierek Spirtu Qaddis!

INTRODUZZJONI
G2.

Mill-messaġġ tal-Papa għall-Ġurnata Missjunarja Mondjali 2020

F’din is-sena mmarkata mit-tbatija u l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija ta’ covid-19, il-mixja
missjunarja tal-Knisja tkompli fid-dawl tal-kelma li nsibu fir-rakkont dwar is-sejħa tal-profeta
Isaija: «Hawn jien, ibgħat lili» (Is 6,8). Din hi tweġiba dejjem ġdida għal meta il-Mulej
jistaqsi: «Lil min nibgħat?» (ibid.). Din is-sejħa ġejja mill-qalb tal-Mulej, mill-ħniena tiegħu li
fil-kriżi dinjija ta’ bħalissa tisfida lill-Knisja kif ukoll lill-umanità. «Bħad-dixxipli tal-Vanġelu, irriefnu qawwi li ma konniex qed nistennewh qabadna fuq sieq waħda. Intbaħna li ninsabu fuq
l-istess dgħajsa, ilkoll dgħajfa u mifxula, imma fl-istess waqt importanti u meħtieġa, ilkoll
imsejħin nibqgħu flimkien, ilkoll fil-bżonn li nfarrġu lil xulxin. Fuq din id-dgħajsa… ninsabu lkoll
kemm aħna. Bħal dawk id-dixxipli, li jitkellmu b’vuċi waħda u kollhom imbeżżgħa jgħidu: “Se
nintilfu” (v. 38), hekk ukoll aħna ntbaħna li ma nistgħux nibqgħu għaddejjin kulħadd għal rasu,
imma flimkien biss nistgħu naslu» (Meditazzjoni fi Pjazza San Pietru, 27 ta’ Marzu 2020).
G1.
Se nisimgħu issa lil żewġ personaġġi bibliċi: Ġona u Pawlu. It-tnejn li huma għexu lesperjenza tat-tempesta, minkejja li b’żewġ modi differenti wieħed mill-ieħor.
Wara li nkunu lqajna l-Kelma t’Alla, se nippruvaw nagħtu leħen għall-ħsibijiet tagħhom, fi
djalogu immaġinarju li jrid jidħol fil-ħajja tagħna.
Se takkumpanjana wkoll ix-xhieda missjunarja ta’ min, illum, qed ifittex li jkun huwa wkoll
nissieġ ta’ fraternità.

L-EWWEL MUMENT: IS-SEJĦA
Mill-Ktieb ta’ Ġona

(Ġona 1,1-3)

Il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona bin Amittaj, u qallu; “Qum, mur Ninwè, il-belt il-kbira, u
xandrilha li ħżunithom telgħet quddiemi.” Imma Ġona qam biex jaħrab lejn Tarsis minn
quddiem il-Mulej. Niżel Ġaffa, fejn inzerta ġifen sejjer lejn Tarsis, ħallas il-passaġġ, u telaq
fuqu biex imur magħhom f’Tarsis, ’il bogħod mill-Mulej.

Mill-Atti tal-Appostli

(Atti 27,1-2)

Meta qatgħuha li kellna nitilqu għall-Italja, ħallew lil Pawlu u ’l xi ħabsin oħra f’idejn
ċenturjun tar-riġment tal-imperatur, jismu Ġulju. Tlajna fuq ġifen ta’ Adramitti, li kien se jitlaq
għall-inħawi tal-Asja, u qlajna ’l barra. Kellna magħna lil Aristarku minn Tessalonika talMaċedonja.

Ġona
Imma għaliex propju lili?
Mill-ewwel kif sejjaħli l-Mulej, qabadni qtigħ ta’ qalb kbir. Il-Mulej kien qed jitlobni li mmur
Ninwe, il-belt għadu, u nħabbar il-konverżjoni u l-maħfra lil min fl-imgħoddi kien tant għamel
ħsara lill-poplu tiegħi. U jien kont naf li, li kieku kienu se jikkonvertu, kien se jaħfrilhom
verament: Hu, l-Alla kollu ħniena u mogħdrija, tqil biex jagħdab u ta’ mħabba kbira”.
Ma rnexxilix... irrifjutajt dik il-biċċa xogħol. Ħrabt minn kulħadd: mill-Mulej, minn niesi, ’il
bogħod minn Ninwe fejn kont mibgħut, u anke minni nnifsi: tant li kont lest inħallas biex żgur
naħrab ’il bogħod.
Pawlu
Minn dakinhar tal-konverżjoni dejjem afdajt fil-Mulej Ġesù. Is-salib, it-tbatija u l-għejja saru lpost fejn jien għamilt l-esperjenza tal-imħabba t’Alla. Qatt ma żammejt lura milli nwassal ilKelma, milli nħabbar il-Vanġelu, anki meta l-eżiġenzi kienu iebsa ħafna, tant li ma kontx niġi
mifhum sal-punt li kont qed nissogra ħajti. U issa arawni, mogħti, bħal Ġesù, f’idejn is-suldati
Rumani... għall-aħħar vjaġġ.

XHIEDA MISSJUNARJA
Albina Poshapir hija infermiera assistent kap tas-sala fl-isptar Nair, l-akbar struttura għallCovid-19 fil-belt ta’ Mumbai fl-Indja, b’aktar minn 600 infermiera taħt ir-responsabbiltà
tagħha.
“Għall-ewwel, meta l-pazjenti pożittivi għall-Covid bdew jaslu fl-isptar, aħna lkoll il-ħaddiema
tas-saħħa konna tassew imbeżżgħa. Bżajna li ma kienx se jirnexxilna niffaċċjaw is-sitwazzjoni,
id-distanzjament soċjali u r-riskji li nieħdu l-virus. Madankollu, b’fidi qawwija u b’talb lillMadonna, bdejt inqawwi qalb l-infermiera tagħna, infakkarhom biex jilbsu l-ilbies protettiv, li
jżommu d-distanza u li jużaw id-diżinfettanti.

Il-biċċa l-kbira minnhom mhumiex insara, għalhekk nista’ biss ninkoraġġihom biex ma
jaqtgħux qalbhom u jibqgħu jittamaw.
Kull filgħodu għas-sitta nitlob lil Ġesù u filgħaxija, wara s-servizz tiegħi, nieħu sehem filquddiesa online. Nitlob kuljum ir-Rużarju wkoll. Il-fidi tiegħi f’Ġesù saħħitni. Il-Covid qisu
gwerra. Il-pazjenti jbatu, l-anzjani jbatu. Bħala infermiera aħna msejħa biex intaffu t-tbatijiet
tal-morda u naqduhom bl-aħjar mod. Il-pazjenti anzjani lanqas biss jafu kif jużaw il-mowbajl
u minħabba li huma pożittivi għall-virus anki l-qraba tagħhom qegħdin fi kwarantina. Ħadd
ma jiġi jarahom. Allura nikkunslawhom u ngħidulhom biex ma jinkwetawx. Nieħdu n-numri
tat-telefon u nċemplu lill-qraba li joqogħdu ’l bogħod. Aħna l-pont bejn il-pazjenti u l-qraba
tagħhom, nagħtuhom appoġġ morali u psikoloġiku.
Meta l-Papa Franġisku sejjaħ lill-infermiera ‘il-qaddisin ta’ ħdejna’, ħassejtni tassew ferħana,
kont se ntir bil-ferħ. B’xorti ħażina matul dan iż-żmien jista’ jkun li l-virus jixtered l-istaff talisptarijiet u għalhekk ħafna nies qed iżommu ’l bogħod minna. Ħafna infermiera mhux qed
isibu fejn joqogħdu u spiss isibu min jagħtihom fastidju. Dan ifakkarni kif Ġesù kien miċħud
minkejja li għamel tant ġid. In-nies jobgħoduna madankollu nibqgħu nieħdu ħsieb il-pazjenti.
Għalhekk, meta l-Papa qal li aħna l-qaddisin viċin in-nies ħassejt li kien qed jifhem x’hemm filqalb tagħna. Qsamt ma’ ħafna mill-infermiera tiegħi dawn il-kelmiet tal-Papa u anke huma
għamlu ħafna kuraġġ.” (meħud minn Asianews.it)

Ħin ta’ skiet u riflessjoni personali
G2.

Hekk kif sejjaħ lil Ġona u lil Pawlu, hekk il-Mulej qed isejjaħ lil kull wieħed minnha.

Kif qed inwieġeb għal din is-sejħa? Qed infittex skużi biex ngħix fil-kwiet jew qed
nirriskja u nagħti lili nnifsi?
Fi tmiem il-mument ta’ skiet isir il-ġest tal-għoqda u jitkanta innu.
G1.
Sakemm fuq l-altar qed issir għoqda maċ-ċima aħna wkoll nagħmlu l-ewwel għoqda
fil-ħajta tagħna.

INNU:

INVOKAZZJONIJIET
L.
K.

Mulej, li qed isejjaħ lili wkoll biex inkun ħabbar tal-imħabba tiegħek
għinni nifhem kif inkun missjunarju f’dan iż-żmien ta’ telfien.

L.
K.

Mulej, li bgħatt lili Ġona biex iwassal il-ħniena tiegħek f’Ninwe
neħħi minni l-iskużi foloz li jżommuni ’l bogħod milli naqdi lilek u lil ħuti.

L.
K.

Mulej, li għażilt lil Pawlu bħala strument biex Ismek ikun magħruf fost il-ġnus
mexxi l-passi tiegħi lejn dawk li huma l-aktar imbiegħda, waħedhom u mwarrba.

IT-TIENI MUMENT: IT-TEMPESTA
Mill-Ktieb ta’ Ġona

(Ġona 1,4.7-8)

!żda l-Mulej bagħat riefnu fuq il-baħar, u qamet taqliba kbira, hekk li l-ġifen kien għoddu
nqasam. Imbagħad bdew jgħidu wieħed lil ieħor: “Ejjew nitfgħu x-xorti, ħa nkunu nafu ta’ min
hi l-ħtija li waqa’ fuqna dan l-għawġ kollu.” Tefgħu x-xorti, u x-xorti waqgħet fuq
Ġona. 8Imbagħad qalulu: “Issa għidilna: ħtija ta’ min ġie fuqna dan il-għawġ? X’inhu xogħlok,
minn fejn int ġej, liema hu pajjiżek, u minn liema poplu int?”
Mill-Atti tal-Appostli

(Atti 27,13-15.21-22)

U billi qamet żiffa min-naħa tan-Nofsinhar, stħajlu li kienu se jilħqu l-ħsieb tagħhom. Refgħu
l-ankra u mxew max-xatt ta’ Kreta. Imma f’daqqa waħda qam riefnu qawwi, jgħidulu Grigal,
u beda jonfoħ min-naħa tal-gżira. Il-ġifen inqabad u ma setax iżomm kontra r-riħ; u aħna
ntlaqna għall-qawwa tar-riħ u ħallejnieh iġorrna. n-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa
biex jitrejqu; Pawlu waqaf f’nofshom u qalilhom: “Ħbieb, kien imisskom smajtu minni u ma
tlaqtux minn Kreta; kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Imma issa nwissikom biex
tagħmlu l-qalb, għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu; il-ġifen biss jintilef.
Ġona
U jien ħsibt li nista’ naħrab mix-xogħol li kien qed jitlobni nwettaq il-Mulej! Minflok, arani,
mitluf fit-tempesta. Fit-tempesti tal-ħajja hija xi ħaġa naturali li tibża’, tirrabja u tfittex f’min
se twaħħal.... Min jaf kemm-il darba fittixt il-ħati għall-ħidmiet tiegħi għax kelli f’moħħi li lħajja u l-missjoni huma faċli u mingħajr tbatija. Huma sħabi fil-vjaġġ li juruni min jien u min hu
Alla tiegħi: Jien min jien? Min fejn jien ġej? F’liema Alla nemmen?
Pawlu
Kulħadd, xi darba jew oħra, jispiċċa f’tempesta, flimkien ma’ oħrajn fil-vjaġġ li
m’għażilniehomx aħna, li spiċċajna flimkien minħabba l-istess ġrajjiet fil-ħajja, kif ġara lili. Forsi
taħsbuha stramba imma kien propju hawnhekk, fuq vapur f’nofs tempesta, li għamilt
esperjenza vera ta’ fraternità. U fit-tbatijiet li taqsam mal-oħrajn, meta nieħdu ħsieb lil xulxin,
li nsalvaw. Fhimt li ma tistax issalva mingħajr ħaddieħor.

XHIEDA MISSJUNARJA
Andrea u Chiara Guerra u ċ-ċkejkna Matilde, huma familja tal-Associazione Laici Pime li mill2019 jgħixu fil-periferija ta’ San Paolo fil-Brażil.
Ħadd ma basar li dan il-virus seta’ jaqleb il-ħajja tagħna ta’ taħt fuq. Ħadd ma kien lest għal
din il-pandemija imma forsi aħna u l-Brażil wisq inqas. Fil-Brażil is-sitwazzjoni mhijiex sabiħa
u aħna kellna nwaqqfu l-isforzi kollha tagħna biex inkunu kemm jista’ jkun qalb in-nies. Liżolament, il-kwarantina qishom l-oppost tal-missjoni jew li tkun missjunarju. Li tipprova
titkellem bil-ħajja aktar milli bil-kliem. Ovvja li dan issa ma nistgħux nagħmluh.
F’din it-tempesta però għexna eżempji ta’ paċenzja u rieda qawwija li jagħmlulek il-qalb. Dun
Bosco huwa missjunarju Indjan li jgħix ftit bogħod mid-dar tagħna. Huwa jgħix f’favela: ilparroċċa tiegħu, id-dar tiegħu, il-ħajja tiegħu, ilkoll jinsabu f’kuntest li diġà kien diffiċli qabel

il-pandemija u l-Covid kompli jgħarraq. Għax barra l-kriżi sanitarja trid iżżid ukoll dik
soċjoekonomika. Qabel f’ħafna favelas in-nies kienu jmutu bil-ġuħ u issa aktar. Waħda millparruċċani ta’ Dun Bosco qaltlu kemm iħobbuh għaliex baqa’ magħhom minkejja li seta’ jitlaq.
Aħna għennieh biex ifittex fondi u jixtri ikel u affarijiet bażiċi għan-nies foqra.
Matul it-tempesta wieħed m’għandux joqgħod jinħela f’ħafna mistoqsijiet iżda għandu jfittex
li jmexxi d-dgħajsa ’l bogħod mill-periklu. Bħalissa għaddejjin kif nistgħu minkejja l-ħafna
diffikultajiet iżda persuni bħal Dun Bosco jagħtuna ftit ferħ f’qalbna. Anke f’nofs din ittempesta, nippruvaw intennu kuljum Hawn jien, Mulej, ibgħat lili, u nerġgħu nkomplu l-mixja
lesti biex niskopru x’qed jgħidilna Alla f’dawn iż-żminijiet ta’ pandemija, sfida wkoll għallKnisja, għall-missjonijiet u għall-missjoni tagħna”.

Ħin ta’ skiet u riflessjoni personali
G2.

Fit-tempesta Pawlu u sħabu, b’mod differenti minn Ġona, iqawwu qalb xulxin.

Jien kif qed ngħix it-tbatijiet tiegħi f’dan iż-żmien? Ingerger u nakkuża lill-oħrajn u
nagħraf it-tajjeb u nipprova nieħu ħsieb lil min qiegħed fuq l-istess dgħajsa tiegħi?
Fi tmiem il-mument ta’ skiet isir il-ġest tal-għoqda u jitkanta innu.
G1.
Sakemm fuq l-altar qed issir għoqda maċ-ċima aħna wkoll nagħmlu t-tieni għoqda filħajta tagħna.

INNU:

INTERĊESSJONIJIET
L.
K.

Spirtu s-Santu, li ssawwabt fuq il-bniedem, “xbieha” ta’ Alla,
neħħi minna kull preġudizzju sabiex ngħarfu d-doni tiegħek preżenti f’kull bniedem.

L.
Spirtu s-Santu, li farraġt lil Ġesù fil-mument tal-passjoni tiegħu,
K.
agħtina l-qawwa biex it-tbatija u l-għejja ma jwarrbuna qatt mill-għajta ta’ min qed
ibati.
L.
K.

Spirtu s-Santu, li għaqqadt lill-ewwel dixxipli f’qalb waħda u ruħ waħda
agħmel li nkunu kapaċi nibnu relazzjoni ta’ komunjoni u kura reċiproka ma’ kulħadd.

IT-TIELET MUMENT: IS-SALVAZZJONI
Mill-Ktieb ta’ Ġona

(Ġona 1,11-12.15)

Imbagħad qalulu: “X’se nagħmlu bik, biex il-baħar jikkwitalna?” Għax il-baħar baqa’ jżid.
“Aqbduni u ixħtuni l-baħar,” qalilhom, “u l-baħar jikkwitalkom. Għax naf li din it-tempesta
kollha waqgħet fuqkom ħtija tiegħi.” U qabdu ’l Ġona u xeħtuh il-baħar, u l-baħar raqqad ilqilla tiegħu. U l-irġiel qabadhom biża’ kbira mill-Mulej, u offrew sagrifiċċji lill-Mulej u għamlu
wegħdiet.
Mill-Atti tal-Appostli

(Atti 27,33-36.41-44)

Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b’xi ħaġa, u
qalilhom: “Issa ġa ilkom erbatax-il ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn. Għalhekk
agħmlu l-qalb u trejqu b’xi ħaġa tal-ikel; dan jiswielkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom
mhu se jitlef xagħra waħda minn rasu.” Kif qal dan, qabad il-ħobż, radd il-ħajr lil Alla quddiem
kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd għamel il-qalb, u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma
wkoll. Iżda ħbatna ma’ sikka bejn żewġ kurrenti, u l-baħrin waħħlu l-ġifen fuqha. Il-pruwa
baqgħet imwaħħla sewwa fil-post u ma tħarrkitx iżjed, imma l-poppa bdiet titfarrak bil-qilla
tal-mewġ. Is-suldati riedu kieku joqtlu l-priġunieri, li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bilgħawm; iżda ċ-ċenturjun, li ried isalva ’l Pawlu, ma ħalliex il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li
kienu jafu jgħumu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art; lill-oħrajn
ordnalhom jilħqu x-xatt, min fuq twavel u min fuq bċejjeċ imkissra tal-ġifen. U hekk kulħadd
qabad l-art qawwi u sħiħ
Ġona
Kont qed naħrab minn Alla u xejn ma npurtani mis-salvazzjoni tan-nies ta’ Ninwe. Imma issa
kollox mitluf: il-vapur, ħajti u dik ta’ sħabi fil-vjaġġ. Xtaqt li kieku salvajt lili nnifsi imma
ġaladarba kont jien il-kawża ta’ dan l-għawġ kollu, iddeċidejt li nissagrifika lili nnifsi biex
almenu nsalva lill-oħrajn. Tlabt li jitfgħuni l-baħar u ma bsartx li l-ħniena t’Alla kienet se
tilħaqni hemm ukoll.
Pawlu
Fl-eqqel tat-tempesta “qsamt il-ħobż”, raddejt ħajr lil Alla quddiem kulħadd, kif kien għamel
Ġesù f’dik l-aħħar lejla... Erġajna għamilna l-qalb, b’mod partikolari ċ-Ċenturjun, li rnexxielu
jsalvana lkoll: baħħara, suldati u anke lilna l-priġunieri. Hekk stajt inkompli l-vjaġġ tiegħi lejn
Ruma biex inwassal sat-tmiem il-missjoni li l-Mulej kif fdali: li nħabbar il-Vanġelu sa truf l-art
kollha.

OMELIJA TAĊ-ĊELEBRANT
Ħin ta’ skiet u riflessjoni personali
G2.
Is-sagrifiċċju ta’ Ġona jsalva ħajjet in-nies kollha li kien hemm fuq il-vapur, hekk kif ilqsim tal-ħobż ta’ Pawlu, jagħtu kuraġġ u jħeġġeġ lil kulħadd jiġġieled għas-salvazzjoni ta’
kulħadd. U int, kif qed tfittex is-salvazzjoni? Waħdek jew ma’ u għall-oħrajn?
Fi tmiem il-mument ta’ skiet isir il-ġest tal-għoqda u jitkanta innu.

G1.
Sakemm fuq l-altar qed issir għoqda maċ-ċima aħna wkoll nagħmlu t-tielet għoqda filħajta tagħna.

INNU:

INTERĊESSJONIJIET
L.
K.

Mulej Ġesù, li tajt lilek innifsek għas-salvazzjoni ta’ kull bniedem
għallimna nitilfu l-ħajja sabiex tagħmel il-frott bħal żerriegħa tal-qamħ.

L.
K.

Mulej Ġesù, li fl-aħħar ikla qsamt il-ħobż mad-dixxipli tiegħek,
agħmel li l-laqgħat ewkaristiċi tagħna jkunu għajn ta’ komunjoni u missjoni.

L.
K.

Mulej Ġesù, li wegħedt li tkun magħna dejjem sal-aħħar taż-żmien
ibqa’ aħdem fil-Knisja tiegħek biex tkun sagrament ta’ salvazzjoni għall-popli kollha.

MANDAT MISSJUNARJU
Jekk hemm missjunarji li se jitilqu għall-missjoni
Ċ.
Għeżież, tiġġedded illum għalina l-esperjenza tal-Knisja tal-bidu, li kienet tibgħat uħud
minn uliedha mhux biss biex jikkonfermaw fil-fidi lill-aħwa, iżda biex tħabbar il-Vanġelu lillpopli li ma kinux għadhom għarfu lil Kristu.
Jalla dawn ħutna mibgħuta f’reġjuni differenti, skont il-ħtiġjiet konkreti tal-Knejjes partikolari,
iqawwu r-rabta ta’ komunjoni fraterna li diġà hija ħajja u attiva permezz tat-talb.
Ċ.

Nitolbu.
O Alla, li trid li l-bnedmin kollha jsalvaw
U jaslu għall-għarfien tal-verità;
Ara kemm hi kbira l-għalqa tiegħek
U ibgħat il-ħaddiema tiegħek,
Sabiex ikunu xandara tal-Vanġelu għal kull ħlejqa;
U l-poplu tiegħek, miġbur mill-kelma tal-ħajja
U msawwar mill-qawwa tas-sagramenti,
Jimxi fit-triq tas-salvazzjoni u tal-imħabba.
Bi Kristu Sidna.
Ammen.

Jitħabbru l-ismijiet tal-missjunarji u l-Knisja fejn se jiġu mibgħuta:
D.
Dawn huma l-ismijiet ta’ dawk li l-Knisja tagħna qed tibgħat biex ixandru l-Vanġelu u
takkumpanja bit-talb.
Iċ-ċelebrant jagħmel it-talba tal-barka:

Ċ.

Inberkuk u nfaħħruk Mulej għaliex fil-pjan misterjuż tal-ħniena tiegħei inti bgħatt lil
Ibnek fid-dinja biex jeħles lill-bnedmin mill-jasar tad-dnub bit-tixrid ta’ demmu u
mlejthom bid-doni tal-Ispirtu s-Santu. Huwa, wara li rebaħ il-mewt, qabel ma ġie
għandek, o Missier, bagħat lill-Appostli, vigarji tal-imħabba tiegħu u tal-qawwa tiegħu,
biex ixandru lill-popli l-Vanġelu tal-ħajja u jsawbu fuq dawk li jemmnu l-ilma qaddis
tal-Magħmudija.
Ħares, Mulej, lejn dawn il-qaddejja tiegħek, li mżejna bis-salib nibagħtu bħala
messaġġiera ta’ salvazzjoni u paċi.
Mexxi l-passi tagħhom bil-leminija tiegħek u weżinhom bil-qawwa tal-grazzja tiegħek
sabiex ma jogħtru qatt taħt il-piż tat-taħbit appostoliku.
Ħa tidwi fi kliemhom il-vuċi ta’ Kristu. Ħa jinġibdu dawk li jisimgħuhom lejn lubbidjenza tal-Vanġelu.
Imla l-qlub tagħhom bl-Ispirtu s-Santu, biex, hekk kif isiru kollox għal kulħadd, jwasslu
għandek, Missier, għadd bla qies ta’ ulied li fil-Knisja Mqaddsa jfaħħruk bla heda.
Bi Kristu Sidna.
Ammen.

Għoti tas-Salib Missjunarju
Iċ-ċelebrant ibierek is-slaleb u jgħid:
Ċ.
Mulej, Missier qaddis,
Li ridt tagħmel mis-salib ta’ Ibnek
l-għajn ta’ kull barka u tal-kull grazzja
bierek dawn is-slaleb
u agħmel li dawk li jilbsuhom quddiem il-bnedmin
jimpenjaw irwieħhom li jiġġeddu
skont ix-xbieha ta’ Ibnek.
Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem.
Ammen.
Il-missjunarji jirċievu s-salib mingħand iċ-ċelebrant hekk kif jgħidilhom:
Ħu dan is-sinjal tal-imħabba ta’ Kristu u tal-fidi tagħna.
Ipprietka lil Kristu msallab, qawwa ta’ Alla u għerf ta’ Alla.
Il-missjunarju jwieġeb:
Ammen.
MANDAT MISSJUNARJU GĦALL-PARTEĊIPANTI KOLLHA
G2. Fil-Messaġġ għall-Ġurnata Missjunarja Mondjali ta’ din is-sena, il-Papz jġedded is-sejħa
ta’ Alla li nkunu strumenti tal-imħabba tiegħu fid-dinja:
“Il-mard, it-tbatija, il-biża’, l-iżolament huma sfida. Il-faqar ta’ min qed imut waħdu, ta’ min
hu abbandunat, ta’ min tilef ix-xogħol u s-salarju, ta’ min m’għandux dar u ikel, qed ipoġġi
quddiemna mistoqsija.
U hawnhekk mill-ġdid, Alla jagħmlilna il-mistoqsija: “Lil min nibgħat?” u jistenna t-tweġiba
ġeneruża u konvinta: “Hawn jien, ibgħat lili!” (Is 6,8). Alla jkompli jfittex lil dawk li jista’
jibgħathom fid-dinja u fost il-ġnus biex jagħtu xhieda ta’ mħabbtu, tal-fidwa tiegħu mid-dnub
u mill-mewt, tal-ħelsien mill-ħażen (ara Mt 9,35-38; Lq 10,1-12).

G1.
Inwieġbu issa b’ġenerożità għal din is-sejħa, sabiex fid-dinja kollha tidwi anke permezz
tagħna l-bxara t-tajba tal-Vanġelu:
Ċ.
Lil min se nibgħat hemm fejn hemm il-mard u t-tbatija; fejn il-biża’ u l-iżolament
jgħaffġu lil tant ħutna?
K.
Hawn jien, ibgħat lili!
Ċ.
Lil min se nibgħat lil min qed imut fis-solitudni, lill-anzjani abbandunati waħedhom,
lill-familji b’relazzjonijiet imkissra, lil min tilef ix-xogħol u d-dinjità, liż-żgħażagħ mitlufa
quddiem il-futur tagħhom?
K.
Hawn jien, ibgħat lili!
Ċ.
Lil min se nibgħat sat-trufijiet tal-art, lil dawk li għadhom ma jafux il-Vanġelu, bħala
nissieġa ta’ fraternità u ħabbara tal-imħabba tiegħi li teħles mid-dnub u mill-mewt?
K.
Hawn jien, ibgħat lili!
Ċ.
Missier Alla li jsejħilkom tkunu dawl tad-dinja u melħ tal-art, iqawwikom bil-qawwa
tal-Ispirtu tiegħu sabiex din it-tweġiba tagħkom, ħafifa u ġeneruża, tiġi kkonfermata kuljum
b’fidi hekk qawwija u ħabrieka, u d-dinja temmen f’Ibnu, Ġesù Kristu Sid tagħna u Alla tagħna,
li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem.
K.
Ammen!
Ċ.
F’għaqda mal-aħwa kollha Nsara fid-dinja ngħidu flimkien it-Talba li għallimna Ġesù
stess: Missierna li inti fis-smewwiet...
Ċ.
Missier qaddis berikna u ħarisna lkoll, uliedek, li ħadna sehem f’din il-velja. Jalla wiċċek
jiddi dejjem aktar fuq il-wiċċ tagħna u jagħtina l-paċi, sabiex bħala dixxipli missjunarji ta’ Ibnek
nagħrfu nkunu dejjem u kullimkien nissieġa ta’ dik il-fraternità li tissawwar mill-Vanġelu. Bi
Kristu Sidna.
K.
Ammen!
Ċ.
K.

Il-Mulej magħkom.
U miegħek ukoll.

Ċ.
K.

Iberikkom Alla li jista’ kollox: Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.
Ammen!

Ċ.
K.

Morru xandru l-għeġubijiet tal-Mulej. Morru fil-paċi.
Inroddu ħajr lil Alla.

INNU TAT-TMIEM

