IT-TRIQ TAS-SALIB
L-Afrika: Fidi u Tama – Randan 2017

Il-purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm fil-kamp tar-refuġjati f’Juba, is-Sudan t’Isfel.
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Daħla
Għeżież ħbieb,
B’solidarjetà mal-Knisja ppersegwitata f’diversi pajjiżi Afrikani li qed isofru
mill-persekuzzjoni reliġjuża, gwerer, faqar u mard, qed nippreżentaw script ta’
din il-Via Sagra.

Patri Werenfried van Straaten (1913 - 2003), Fundatur tal-Aid to the Church in
Need kien jgħid: “Dawn ħutna għaddejjin mill-prova tal-fidi, waqt li aħna
għaddejjin mill-prova tal-imħabba lejhom”.

Din ġiet miktuba minn diversi Isqfijiet (fosthom il-Malti l-E.T. Mons. George
Buġeja OFM, Vigarju Appostoliku ta’ Tripli), Saċerdoti u Reliġjużi bħala talba
’l Alla għal ħutna ppersegwitati fl-Afrika biex iżommu sħaħ fil-Fidi u jikbru flimħabba ta’ Alla.

Il-persekuzzjoni tal-Kristjani madwar id-dinja dejjem qed tiggrava. Minkejja lavvanzi li sawret iċ-ċiviltà tul iż-żminijiet, l-istint aggressiv u vjolenti talbniedem għadu jġib miegħu ħafna tbatija.
L-Aid to the Church in Need tgħin lill-Knisja fl-Evanġelizzazzjoni biex Kristu
jkun magħruf permezz tat-TALB, INFORMAZZJONI u AZZJONI.
Bl-għajnuna ta’ Alla u tal-ġenerożità tal-benefatturi mxerrda madwar id-dinja
kollha, inkluża Malta, l-Aid to the Church in Need ma tistax tibqa’ siekta
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quddiem dawn l-atroċitajiet. Għal dan l-iskop l-Aid to the Church in Need qed
tipprovdi għajnuna pastorali u assistenza oħra.
Huma jiddependu mit-talb, mill-kompassjoni u mill-ġenerożità tagħna. Ejjew
flimkien inkunu ta’ wens għalihom f’din is-siegħa ta’ prova.
L-Aid to the Church in Need tibbaża ħidmietha kollha fuq it-talb. Dan hu l-iskop
li qed nippreżentaw din il-Via Sagra biex bħala komunità, nitolbu għallbżonnijiet ta’ ħutna ppersegwitati u għall-persekuturi biex il-Mulej jagħtihom
id-dawl ħalli jikkonvertu.

Din it-Triq tas-Salib se tgħinna nikkontemplaw it-tbatija ta’ Sidna Ġesù Kristu
f’għaqda mal-Kontinent Afrikan. Aħna nafu li kull fejn hemm is-Salib, warajh
jiġi l-qawmien u għalhekk ħutna fil-fidi huma l-eżempju tal-fidi u t-tama għalina
lkoll. Fuq skala globali, il-kontinent Afrikan esperjenza l-akbar tkabbir ta’
Kattoliċi. Il-ferħ tagħhom għall-fidwa u s-salvazzjoni huma t’eżempju għalina
lkoll.

Stephen Axisa
Direttur Nazzjonali
Aid to the Church in Need (Malta)

Randan 2017
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L-EWWEL STAZZJON
Ġesù Kkundannat għall-Mewt
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
F’Sierra Leone
Il-virus tal-Ebola wasal ħabta u sabta, bħal sentenza għall-mewt. L-esperjenza
fil-kamp Waterloo kienet waħda terribbli. Ma kinux ħallewna nitilqu minħabba
l-periklu tal-infezzjoni li kien hemm madwarna. “Tħallu lil ħadd jitlaq għax
dawk li jitlqu ma jiġux lura.” Meta sirt naf li żewġ tfajliet li kont naf, Agia u
Mabinti, mietu mort nara x’qed jiġri f’Waterloo. Rajt il-qerda b’għajnejja stess –
tfal jibku fi djarhom, ma kellhom ħadd min jikkonslahom, għax il-ġenituri
tagħhom mietu u ħadd ma kien tħalla jidħol fid-djar tagħhom minħabba l-virus
tal-ebola. Il-virus kien l-għadu inviżibbli, theddida għal kollox u għal kulħadd.
In-nies ma kinux jitkellmu ma’ xulxin, ħadd ma jmiss ma’ ħadd; lanqas biss
stajna nagħtu s-sinjal tal-paċi lil xulxin waqt il-Quddiesa... L-Ebola kienet qed
tbegħedna minn xulxin. Konna bħallikieku kkundannati għall-mewt.
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Nitolbu: Ġesù, min jaf kif ħassejtek waħdek u abbandunat meta kkundannawk
għall-mewt! Ikkundannat, minkejja li kont innoċenti, bħal tant vittmi ta’ mard u
epidemiji. Issa l-Ebola għaddiet, nirringrazzjaw lil Alla, imma għad hemm mard
ieħor li qed jikkawża ħafna problemi. O Mulej, għin lil dawk kollha li qed ibatu,
biex jiskopru it-tifsira Kristjana fis-sofferenza tagħhom, li ta’ sikwit hija via
crucis twila t’uġigħ u ta’ solitudni. Għidilhom, Mulej Ġesù, li, magħqudin matTriq tas-Salib tiegħek, huma jistgħu jifdu d-dinja flimkien miegħek.

(Fr. Maurizio Boa / Maria Lozano)

Missierna ... Sliema ... Glorja
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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IT-TIENI STAZZJON
Ġesù Mgħobbi bis-Salib
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
F’Żimbabwe
Is-Salib ta’ Ġesù kien ir-riżultat li hu m’għamel xejn ħażin; minflok kellu
jerfgħu minħabba xi nies mimlijin regħba, nies għatxana għall-kisba tal-poter.
Dawk li qatt ma aċċettaw it-tajjeb tal-oħrajn. Minkejja dan kollu, Ġesù għadu
jaċċetta l-uġigħ u t-tbatija għall-ġid tal-oħrajn. F’Żimbabwe ħafna nies jgħixu ttriq tas-Salib għax qed ibatu. Il-kriżi tal-flus tirriżulta fi kjuwijiet twal fil-banek,
il-prezzijiet tal-ikel dejjem qed jogħlew. Dan ġegħel li l-maġġoranza tal-poplu
tgħix f’xifer il-faqar. L-isptarijiet lanqas għandhom il-mediċini essenzjali u lispeċjalisti telqu band’oħra. It-toroq ilhom ma jissewwew żmien twil, hemm
nuqqas ta’ ilma u elettriku. B’kontra ta’ Ġesù, kulħadd jaħseb f’salibu, ma
jgħinux fis-salib tal-oħrajn. Ħadd ma jsib ħin biex iġorr l-inkwiet tal-proxxmu
tiegħu.
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Nitolbu: Għażiż Ġesù, b’imħabbtek int erfajt is-Salib għalina. Aħna noffrulek
il-weġgħat taċ-ċittadini ta’ Żimbabwe, il-ħafna refuġjati li qed jgħixu ’l bogħod
minn djarhom, dawk li inġustament sfaw mibgħuta l-ħabs għal reati li ma
wettqux, il-morda li jinsabu fi sptarijiet mingħajr kura adekwata u dawk bil-ġuħ
li qed jgħixu kuljum mingħajr ebda ikel. Għinna, Mulej, li nkunu bħalek, ħalli
nkunu nistgħu nerfgħu s-slaleb ta’ xulxin, biex ngħinu lil dawk li qed ibatu u
biex inkunu l-vuċi għal dawk li m’għandhomx. Ammen

(Fr. Felix Mukaro)

Missierna ... Sliema ... Glorja
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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IT-TIELET STAZZJON
Ġesù Jaqa’ għall-Ewwel Darba
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
Fiċ-Ċad
Iċ-Ċad qed ibati minn kriżi soċjo-ekonomika. Din qed taffetwa lill-popolazzjoni
kollha, ibda mill-fqar u mill-emarġinati, il-morda, u ż-żgħażagħ kif ukoll in-nies
ċivili. Barra minhekk hemm il-kunflitti tal-bdiewa u dawk li jrabbu l-annimali li
sfaw vittmi fil-villaġġi tagħhom stess.
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Nitolbu: O Mulej, nafdaw pajjiżna f’idejk u nafdaw ukoll lil dawk kollha li sfaw
vittmi tal-konsegwenzi ta’ disrispett għall-ġid komuni. Nitolbu għall-familji li
huma mifnija bid-dejn biex jixtru x’jieklu, għat-tfal tagħhom, għall-morda li
m’għandhomx il-mezzi biex jiġu kkurati, għal dawk li ggradwaw imma
m’għandhomx xogħol u f’disperazzjoni qed jaħarqu d-diplomi tagħhom u għażżgħażagħ li l-futur akkademiku tagħhom ġie affetwat minn nuqqas ta’
edukazzjoni fl-iskejjel. Nitolbuk, Mulej, biex tgħinna nagħmlu kuraġġ u ma
naqtgħux qalbna u nqumu mill-ġdid.

(Fr. Séraphin Adiringar Allataroum)

Missierna ... Sliema ... Glorja
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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IR-RABA’ STAZZJON
Ġesù Jiltaqa’ ma’ Ommu Marija Santissima
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
Fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
“- u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! - biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta‟
ħafna.” [Lq 2:35]
Hu u tiela’ lejn il-Golgota fi triqtu lejn il-Kalvarju, Ġesù ltaqa’ ma’ ommu. Luġigħ t’ommu huwa inkonċepibbli, li tara lil Binha jmut mingħajr ebda għajnuna
fuq is-Salib, u kif wieħed jista’ jimmaġina lil Kristu jara lill-għażiża ommu u ma
jistax isabbarha. Din hija s-sitwazzjoni ta’ kuljum tan-nies fir-Repubblika
Demokratika tal-Kongo. Fl-ilvant ta’ pajjiż, f’Rutshuru, Masisi, Beni u
f’partijiet oħra hemm eluf ta’ ommijiet li b’xejn ma jistabru meta jaraw lit-tfal
tagħhom qed jinqatlu brutalment.
Ħadd ma jista’ jimmaġina l-uġigħ u s-sofferenzi tat-tfal li huma sfurzati jaraw ’l
ommijiethom jiġu sesswalment sfruttati quddiem għajnejhom, kif ukoll ikunu xxhieda li jaraw lil ommhom tinqatel quddiemhom. Ħafna drabi l-istess xorti
tmiss lilhom, it-tfal. Il-Kalvarju jseħħ kuljum. Hemm numru bla għadd ta’
ommijiet b’qalbhom miksura fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Hemm
numru ta’ tfal bla għadd li bla ebda għażla kellhom jinfirdu mill-imħabba talġenituri tagħhom. Min qatt jista’ jsabbarhom?
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Nitolbu: O Ġesù, tul it-triq tal-Kalvarju, sejf ta’ niket nifed il-qalb t’Ommok lgħażiża meta rat kif sfigurawk. Eluf t’ommijiet fir-Repubblika Demokratika talKongo, isofru min-niket meta jaraw lil uliedhom jinqatlu jew ikunu sfurzati biex
jinkitbu fl-armati. O Alla Missier, miss il-qlub ta’ dawk li joqtlu, dawk li huma
vjolenti u dawk li jaħsdu l-ħajjiet ta’ ħafna nies innoċenti. O Mulej, agħtihom iddawl biex jikkonvertu. Għinna nkunu ta’ wens għall-ommijiet li qed ibatu, u
għaqqadna flimkien mas-sofferenzi ta’ Sidna Ġesù Kristu li jgħix u jsaltan,
flimkien miegħek u l-Ispirtu s-Santu, issa u għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

(P. Jérôme Paluku)

Missierna ... Sliema ... Glorja ...
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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IL-ĦAMES STAZZJON
Ġesù Megħjun minn Xmun iċ-Ċirinew Jerfa’ s-Salib
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.

Fil-Możambik
It-tbatijiet ta’ Ġesù għadhom jinħassu fost il-poplu tal-lum, li qed jitħabat biex
jgħix. Il-ġlieda għall-poter ġabet magħha “gwerra” bejn iż-żewġ partiti
prinċipali. Din il-ġlieda ħalliet ħafna nies mejta u oħrajn sfaw refuġjati fiż-żona
ċentrali tal-pajjiż.
L-istat tal-Możambik jinsab f’ħafna dejn bħala riżultat tal-korruzzjoni tal-ogħla
livell. Issa dan id-dejn għandu jitħallas lura f’forma ta’ nuqqas ta’ servizzi
soċjali u żieda qawwija fil-prezzijiet tal-ikel. Dan għamel il-ħajja aktar diffiċli
għal dawk il-familji li diġà qed ibatu minħabba l-kundizzjonijiet ekonomiċi
prekarji. Il-ħajja ta’ kuljum f’pajjiżna hija kkaratterizzata minn żgħażagħ bi ftit
prospetti għall-futur, tfal bla skola, ommijiet abbandunati u sfurzati jaħdmu
xogħol iebes biex imantnu lil uliedhom. It-tbatija tan-nies hija kważi mingħajr
limitu. Madankollu min jista’ jgħin, min jista’ jtaffi, min jista’ jsib soluzzjoni
għal din is-sitwazzjoni? Il-Knisja f’Możambik, irrappreżentata mill-Isqfijiet
tagħha, f’bosta okkażjonijiet semmgħet il-vuċi tal-poplu u appellat dwar issitwazzjonijiet ta’ dawn l-inġustizzji fil-pajjiż.
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Nitolbu: Mulej Ġesù, int aċċettajt l-għajnuna ta’ Xmun iċ-Ċirinew matul it-triq
tal-Kalvarju. Nitolbuk biex tbierek u ssaħħaħ lil dawk kollha li jagħtu kollox
biex jgħinu lil ħaddieħor fis-sofferenzi fiżiċi u spiritwali tagħhom, u lil dawk
kollha li jiddedikaw ħajjithom, ħinhom u l-enerġija tagħhom f’servizz għal
ħuthom fil-bżonn. Dan nitolbuk Mulej, inti li tgħix u ssaltan, flimkien malMissier, f’għaqda mal-Ispirtu s-Santu. Ammen.

(Suor Duvita Pahino)

Missierna ... Sliema ... Glorja ...
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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IS-SITT STAZZJON
Il-Veronika Tixxotta Wiċċ Ġesù
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
Fis-Sudan t’Isfel
Nikkontemplaw lil Ġesù hekk kif il-Veronika, li ratu jegħreq l-għaraq taddemm, mesħitlu wiċċu u x-xbieha ta’ wiċċu ġiet immarkata fuq id-drapp.
Mulej Ġesù, aħna naraw l-espressjoni ta’ wiċċ it-tbatija tiegħek fuq l-uċuħ ta’
ħutna fis-Sudan t’Isfel hekk kif nimxu warajk tul it-triq tas-Salib. Dawk kollha li
nqatlu innoċentament fil-kunflitt tal-gwerra, dawk midruba fil-ġisem u r-ruħ,
dawk bil-ġuħ u dawk li sfaw spustjati, dawk ħutna mbeżżgħin u ddisprati kollha jirriflettu wiċċ it-tbatija tiegħek.
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Nitolbu: Nittamaw, Mulej, li għajnejna qatt ma jagħmew! Ħallina naraw
wiċċek. Ħallina naraw wiċċek fin-nies li għaddejjin mill-passjoni tiegħek fissofferenzi tagħhom. Imlina bil-kompassjoni sabiex inkunu ta’ wens għal ħutna
b’mod reali, konkret u b’mod speċifiku. Imlina bil-fidi biex nagħrfu li l-ħażen u
s-sofferenzi mhumiex l-aħħar kliem; anzi il-Qawmien Tiegħek għad jimlina bilferħ.

(Suor Alice Paulino Legge)

Missierna ... Sliema ... Glorja
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.

15

IS-SEBA’ STAZZJON
Ġesù Jaqa’ għat-Tieni Darba
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
Fil-Mali
Ġesù jaqa’ għat-tieni darba. Ġesù ma jaqtax qalbu, b’kuraġġ iqum għal
darb’oħra mill-ġdid u jrid ikompli sal-aħħar b’imħabba kbira għalina lkoll.
Flimkien miegħu, ejjew nimxu warajh u nġorru s-salib tal-poplu fil-Mali li qed
ibati l-ġuħ, l-illitteriżmu reliġjuż u t-telf ta’ valuri marbuta mal-edukazzjoni
fqira tat-tfal.
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Nitolbu: Mulej, Ġesù, inti li erfajt bis-Salib tiegħek it-tbatijiet tagħna b’imħabba
għalina, agħmel li l-egoiżmu tagħna ma jwaqqafniex milli naraw il-bżonnijiet
tal-proxxmu tagħna, iżda b’imħabba u bil-paċenzja, inkunu nistgħu nikkunslaw
lil dawk li qed ibatu. Ammen.

(Suor Esther Thera)

Missierna ... Sliema ... Glorja
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.

17

IT-TMIEN STAZZJON
Ġesù Jiltaqa’ man-Nisa ta’ Ġerusalem
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
Fin-Niġer
Kemm-il mara fin-Niġer qed tistenna l-konsolazzjoni, l-appoġġ, kelma ta’ tama
sabiex jerġgħu jgħixu b’dinjità. Ommijiet jaraw lit-tfal tagħhom ta’ tnax-il sena
sfurzati jiżżewġu u ma jistgħu jagħmlu xejn biex iwaqqfu dan. Ommijiet minn
familji minsija jkollhom jagħmlu sagrifiċċji kbar sabiex ikomplu jgħixu - bi
kwalunkwe mezz possibbli.
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Nitolbu: O Ġesù, minkejja l-piż ta’ Salibek, nitolbuk għal darb’oħra biex tieqaf
u tmiss b’idejk it-tbatija tan-nisa tan-Niġer u għidilhom “Henjin l-imnikkta,
għax huma jkunu mfarrġa.” (Mt 5: 4) Ammen.

(Suor Marie Catherine Kingbo)

Missierna ... Sliema ... Glorja

Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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ID-DISA’ STAZZJON
Ġesù Jaqa’ għat-Tielet Darba
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
Fir-Repubblika tas-Sudan
Il-Komunità Kristjana fis-Sudan u fis-Sudan t’Isfel hija magħmula l-aktar minn
refuġjati u persuni spostati, li kellhom jitilqu minħabba l-kunflitti armati fisSudan t’Isfel, fil-Muntanji Nuba u fl-Istat tal-Blue Nile. Ħafna sabu kenn fit-truf
tal-ibliet il-kbar, bħal Khartoum, Omdurman u Port Sudan. Dan qered l-istrutturi
tal-familji u ħalla weġgħat kbar fil-ħajja ta’ dawn ħutna, li jsibu ruħhom jgħixu
f’art li mhijiex tagħhom.
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Nitolbu: Missier il-Ħniena, mexxi u saħħaħ il-qlub ta’ dawk li sfaw spostati
minħabba l-vjolenza u li qed jirriskjaw li jaqgħu fid-disperazzjoni taħt il-piż talfaqar u l-emarġinazzazzjoni. Qajjimhom u għinhom biex jiskopru li inti miexi
flimkien magħhom, u li qed tappoġġjahom, bl-imħabba infinta tiegħek. Ammen.

(P. Jorge Naranjo)

Missierna ... Sliema ... Glorja
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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L-GĦAXAR STAZZJON
Ġesù Mneżża’ minn Ħwejġu
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
Fil-Libja
Ġesù ġie mneżża’ u mċaħħad minn ħwejġu. Huwa tneżża’ minn dawk li riedu
jneħħulu kull forma ta’ dinjità, anki bħala persuna.

Ikkunsidra lill-eluf ta’ immigranti irregolari li jippruvaw jaqsmu mil-Libja lejn lEwropa bit-tama li jsibu futur aħjar għalihom u għal uliedhom. Huma jieħdu rriskju li mhux biss jitilfu l-affarijiet materjali tagħhom, imma saħansitra
ħajjithom hekk kif jivvjaġġaw b’dgħajjes mhux addattati. Aħseb f’dawk li
jinsabu f’ċentri ta’ detenzjoni u dawk li wara li jaqsmu l-Baħar Mediterran, isibu
ruħhom jiddependu kompletament fuq l-għajnuna u l-ġenerożità ta’ ħaddieħor.
Tista’ timmaġina lilek innifsek u lill-familja tiegħek fis-sitwazzjoni tagħhom?
Kif tħossok li kieku tiġi mneżża’ minn ħwejġek stess?
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Nitolbu: O Ġesù, noffrulek lil dawk kollha li qed isofru. Noffrulek dawk in-nies
kollha li tneżżgħu mhux minn ħwejjiġhom, imma mid-dinjità tagħhom
minħabba l-azzjonijiet u l-indifferenza ta’ nies oħra. Aħna nitolbu, speċjalment,
għal dawk in-nisa u tfal li kienu u għadhom qed ibatu u li qed jirriskjaw
ħajjithom biex isibu futur aħjar. Nitolbuk għal dawk kollha li huma miżmumin
fil-kampijiet ta’ detenzjoni għal raġunijiet inġusti u qed jistennew li jinħelsu.
Ammen.

+ Mons. George Bugeja OFM

Missierna ... Sliema ... Glorja
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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IL-ĦDAX-IL STAZZJON
Ġesù Msammar mas-Salib
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
Fin-Niġerja
Nikkontemplaw dwar kif Ġesù ġie msallab mas-salib; l-istess għadu qed jiġri
f’ħafna Golgoti madwar id-dinja. Fit-Tramuntana tan-Niġerja, l-għolja talGolgota qed tespandi ġmiela!
Mill-villaġġ ta’ Chibok, fejn it-tfajliet innoċenti tal-iskola nħatfu u ħafna
minnhom għadhom imsakkrin f’xi post mhux magħruf; għal Kafanchan u ż-żona
ta’ Jema’a, il-katavri tal-Kristjani, imqaxxrin u maħruqin daqslikieku kienu xi
tip ta’ offerta, imlew l-art. Huwa Kalvarju wiesa’ fejn l-imrietel huma
ripetutament imsabbtin fuq l-imsiemer, il-Ġisem Mistiku ta’ Kristu, mal-injam
tas-Salib u x-xabla tal-Ġiħad li ttaqqab il-kustati tagħhom. Nikkontemplaw inniket ta’ Ommna Marija issa muri fuq il-krib ta’ numru bl-għadd ta’ „Mariji‟ li
huma wkoll qed jibku l-frott tal-ġuf tagħhom.
Hija kruċifissjoni li ma taqta’ qatt.... U Alla jibki!
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Nitolbu: O Alla, inti li qabel iż-żmien għedt li dawk li jemmnu f’Ismek se jkunu
ppersegwitati. Aħna nixhdu l-verità tat-twissija tiegħek. Aħna wkoll xhieda li lkelma tiegħek hija l-ħajja eterna. Agħti lill-Knisja tiegħek fuq l-art, il-grazzja li
żżomm il-Misteru tal-“Qabar Vojt.” Li bħala Kristjani, naqsmu flimkien
miegħek, il-kalċi tal-Passjoni u tal-Mewt tiegħek. Huma jistgħu wkoll ikunu
parti mill-qawmien etern tiegħek għall-ħajja ta’ dejjem. Bil-grazzja tiegħek,
Mulej Ġesù, nitolbu li d-demm tal-martri tal-lum iġedded u jsaħħaħ il-fidi talKnisja pellegrina fuq din l-art. U nitolbu biex, dawk li jippersegwitaw lill-Knisja
jindunaw li inti, o Mulej Ġesù, inti t-Triq, il-Verità, u l-Ħajja.

(P. Isu Saliu)

Missierna ... Sliema ... Glorja
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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IT-TNAX-IL STAZZJON
Ġesù Jmut fuq is-Salib
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
Fir-Repubblika Ċentrali tal-Afrika
Il-mewt fuq is-Salib... Mod terribbli kif wieħed imut, imma konklużjoni
apparentement loġika meta l-folla għajtet “Sallbu! Sallbu!” [Lq:23:22]

Minkejja dawn it-tbatijiet u l-mewta tal-mistħija, Ġesù xorta waħda qiegħed
jesperjenzahom illum; hu li qal: “Tassew, ngħidilkom, kulma għamiltu ma’
wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.” [Mt:25:40]. Lil kull min
aħna nġegħluh ibati jew jekk noqtlu lil xi ħadd, inkunu qed inweġġgħu lil Ġesù;
huwa lil Ġesù li qed noqtlu. Sfortunatament nisimgħu b’ħafna ħtif u qtil għal
raġunijiet magħrufa biss minn dawk li joqtluhom.
Anke llum, Ġesù qiegħed imut fuq is-salib kull darba li jiġu sparati l-balal fuq
ħafna nies innoċenti, fosthom it-tfal li jispiċċaw jitilqu biex jgħixu u jħallu
kollox warajhom ħalli jsibu kenn fil-kampijiet tar-refuġjati jew f’postijiet oħra ’l
bogħod mill-gwerer. Jeħilsu mill-milizji armati u mill-kunflitti tat-tribujiet u
mill-kunflitti etniċi. Anke llum Ġesù jmut fuq is-Salib meta t-tfal u l-adulti
huma akkużati li qed iwettqu l-maġija u huma miċħuda mill-familja u missoċjetà tagħhom.
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Nitolbu: O Ġesù, int li taf taħfer, agħtina l-qalb tal-imħabba infinita tiegħek
sabiex inkunu nistgħu nħobbu l-proxxmu. Għallimna naħfru u li noffru l-maħfra.
Marija, li ngħatajt lilna bħala Ommna, itlob għalina u ħarisna sabiex niżirgħu lpaċi u r-rikonċiljazzjoni kull fejn inkunu. Ammen.

(P. Edouard Tsimba)

Missierna ... Sliema ... Glorja
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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IT-TLETTAX-IL STAZZJON
Ġesù Mniżżel mis-Salib u Mqiegħed fi Ħdan Ommu Marija
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
Fis-Somalja
Il-komunità Kristjana żgħira soffriet ħafna matul dawn l-aħħar 28 sena: il-qtil
tal-Isqfijiet tagħha, il-martirju ta’ numru ta’ ħutna impenjati u l-qerda talistituzzjonijiet u l-knejjes tagħha. Il-komunità ssallbet ma’ Ġesù fuq is-Salib talintolleranza reliġjuża u ta’ gwerer ċivili.
Din il-komunità hija simbolu ta’ dak li ġara lill-poplu tas-Somalja matul dawn listess snin: gwerra ċivili, ġlied, spostamenti interni, emigrazzjonijiet sfurzati
f’pajjiżi ġirien, nixfa u l-ġuħ; mijiet t’eluf mietu. Poplu sħiħ issallab mas-Salib.

Persuni u organizzazzjonijiet ta’ rieda tajba qed jippruvaw ineħħu minn masSalib lill-foqra, lill-morda, lil dawk ittraskurati, lill-Kristjani: hemm sinjali ta’
tama. Għad hemm bżonn aktar għajnuna għas-Somalja, kif ukoll mid-dinja
kollha. Irridu nżommu l-fjamma tat-tama u l-qawmien taqbad - minkejja ddlamijiet ta’ madwarna.
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Nitolbu: O Mulej, imħabbtek hija aktar b’saħħitha mill-mewt: fit-tielet jum inti
qomt mill-qabar fejn in-nies qegħduk. Inti salvajtna permezz tal-mewt u lqawmien tiegħek. Għinna nemmnu, nittamaw u nħobbu lil hinn millimitazzjonijiet u d-dgħufijiet tagħna. Bil-grazzja tiegħek, Mulej Ġesù, nittamaw
li

t-tbatija

tal-poplu

fis-Somalja,

magħquda

mas-sagrifiċċju

tiegħek,

jirnexxielhom jiksbu ħajja ġdida billi jqanqlu spirtu ta’ rikonċiljazzjoni, maħfra,
rispett lejn kulħadd u l-qsim tal-paċi għal ġid ta’ dan il-pajjiż. Aħna nitolbuk
dan, o Mulej Ġesù, Salvatur ta’ kulħadd, inti li tgħix u ssaltan mal-Missier u lIspirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

(+ Mons. Giorgio Bertin)

Missierna ... Sliema ... Glorja
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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L-ERBATAX-IL STAZZJON
Ġesù Midfun f’Qabar Ġdid
Nadurawk O Ġesù u nberkuk,
għax b‟salibek u l-mewt tiegħek Inti fdejtna.
Fil-Gana
Nikkontemplaw fuq l-Iben ta’ Alla li aċċetta li jiġi fostna u jħallas għad-dnubiet
tal-umanità, hekk kif hu żamm sieket mill-irġiel li tawh trattament kiefer, salmewt tas-Salib. Hu kkonċentra fuq it-tajjeb tagħna. Ma fittixx dak li hu tajjeb
għalih; huwa għalhekk li wara mewtu, ġismu kien meħlus mill-għuda tas-salib u
tqiegħed f’qabar ġdid, qabar mhux maħsub għalih iżda għal xi ħaddieħor. Ittrattament tiegħu kien aħjar minn dak taż-żewġ ħallelin li kienu wkoll ġew
imsallba miegħu mis-suldati Rumani u tħallew esposti. Is-sitwazzjoni tagħhom
b’mod l-aktar ċar uriet li dawn kellhom familjari u ħbieb, iżda ma ħadux
ħsiebhom minħabba l-iskandlu li ġabu fuq il-familja tagħhom u fuqhom stess.
Fil-każ ta’ Ġesù, kien ixxurtjat li rċieva attenzjoni mhux tas-soltu u l-kura minn
Ġużeppi minn Arimatija. Fid-dinja tagħna llum difna xierqa hija tradizzjoni
sagra, jekk dawn kellhom ħajja tajba jew le. Huwa importanti li niżguraw il-post
ta’ mistrieħ għal dawk li mietu fid-djar u l-komunitajiet tagħna. Il-kawża talmewt ta’ Ġesù seħħet biex aħna nkunu salvati mill-mistħija u l-jasar tad-dnub li
llum għarraq lill-umanità.
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Nitolbu: Mulej Ġesù, jien naf li mewtek ma kenitx xi ċajta, inti verament mitt.
B’hekk inti ħallast għad-dnubiet tiegħi u d-dnubiet tad-dinja kollha. Agħtini lgħajnuna biex ma nkunx egoist, ma jkolliex rabja, ma nkunx kburi, ma
nwebbisx rasi, ma ngħirx, u kun miegħi biex nidfen lil ħutna li mietu li għad
jitilgħu flimkien miegħek, fil-glorja ta’ dejjem. Ammen.

(Rosemary Minimadey, Catequista)

Missierna ... Sliema ... Glorja
Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù,
Mulejja ħenn għalina, u l-maħfra ta‟ dnubietna agħtina.
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Patruna tal-Afrika

Nitolbu: “Qaddisa Marija, Omm Alla, Patruna tal-Afrika, inti li tajt lid-dinja lveru dawl, Ġesù Kristu. Permezz tal-ubbidjenza tiegħek lejn il-Missier u bilgrazzja tal-Ispirtu s-Santu, tajt lilna l-għajn tar- rikonċiljazzjoni u l-ferħ tagħna.
Omm il-Ħlewwa u l-Għerf, urina lil Ġesù, lil Ibnek u lil Bin Alla, għinna filvjaġġ tal-konverżjoni tagħna, biex hekk Ġesù jdawwalna bil-glorja tiegħu filħajja personali, familjari u fil-ħajja soċjali tagħna.
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Omm mimlija bil-Ħniena u l-Ġustizzja, bil-ħlewwa tiegħek lejn l-Ispirtu, ilKonsolatriċi, ikseb għalina l-grazzja li nkunu xhieda ta’ Kristu Rxoxt, sabiex
inkunu nistgħu nsiru dejjem aktar il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja.
Omm tas-sokkors perpetwu, aħna nafdaw fl-interċessjoni materna tiegħek lil
ħutna fl-Afrika. Reġina tal-Paċi, itlob għalina! Madonna tal-Afrika, itlob
għalina!”

It-Triq tas-Salib
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