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1. Tista’ tinqara nhar il-Ġimgħa ta’ wara Ras ir-Randan 

 

Mill-Kollokwiji ta’ Santa Marija Maddalena de’ Pazzi, verġni 

(Is-sitta u tletin kollokwiju; 402-404) 

 

O Verb, se noqgħod hawn narahom jaqbduk. … Għal dan ġejt, ħabib? (Mt 

26, 50)… Kif tasal li ssejjaħlu ħabib?... Imma hekk għallimtna li aħna wkoll 

għandna nħobbu li min joffendik, ukoll jekk għal min iħobb huwa wisq 

diffiċli li jħobb lil min joffendi lill-Maħbub tiegħu… 
 

Imbagħad għidt: Ġejtu għaliha qiskom ġejjin għal ħalliel!... O Pietru, int ridt 

iżżomm is-salvazzjoni tagħna u tiegħek ukoll…  Imma l-istess ħaġa jagħmlu 

dawk li jridu jneħħu s-smigħ interjuri… Kemm huma dawk li joħorġu s-sejf 

tal-mibgħeda u jridu jżommu l-passjoni tiegħek; anzi, jġedduha u ma 

jħalluhiex tagħti l-frott… 
 

Dak li jorbot u jħaddan f’dirajgħ lilna miegħu u lilu magħna qiegħed jiġi 

marbut… Dak li rabat miegħu l-erwieħ kollha… U aħna, biex se norbtuk? 

Billi noffrulek mill-ġdid dak l-irbit… Inti torbot lilek innifsek magħna u 

lilna miegħek, u kif il-ħaġar prezzjuż iżejjen libsa, hekk irwieħna jżejnu l-

umanità l-iżjed qaddisa tiegħek, li fiha t-Trinità qaddisa ssib l-għaxqa 

tagħha, l-anġli jsibu l-ferħ tagħhom u l-ħlejjaq il-mistrieħ… 
 

Żebilħu lill-Għerf, offendew lit-Tjieba… Kellek sabar kbir biex stajt 

iġġarrab madwarek nies bħal dawn, hekk differenti minnek. Imma żgur li 

mhuwiex inqas dak li jkollok iġġarrab mingħadna... Huma rabtulek idejk 

għax aħna norbtu l-ħidma tiegħek... Bil-qawwa tiegħek dawk l-idejn setgħu 

jkattru l-ħobż u issa jkattru l-ħidmiet tiegħek fina permezz tat-tbatija u l-

passjoni tiegħek... X’adorazzjoni jistħoqqilhom dawk l-idejn! B’wiċċhom fl-

art taw qima lill-idejn tal-Verb u qalu: jistħoqqilhom jirċievu s-setgħa f’kull 

post fejn isaltan Missieru... Riedu jaqbduk u jakkużawk. O Verb, kemm 

huma dawk li joffenduk! F’dan int tgħallimna kburija umli. X’umiltà ikbar 

jista’ jkun hemm milli ġġarrab ir-rieda tal-ħżiena, u xi kburija ġusta ikbar 

jista’ jkun hemm milli teqfilhom?... Permezz tat-tmaqdir kollu li ġarrabt 

tgħallimni nilbes il-mard tiegħu u nitkabbar bih. 
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ara Mt 26, 49-50; Salm 41, 10 

 

R./ Ġuda resaq fuq Ġesù u qallu: “Is-sliem għalik, Rabbi!” U biesu. * U 

Ġesù qallu: “Ħabib, għalhekk ġejt int!” 

V./ Imqar ħabibi, li fih kont nafda, intrefa’ kontrija. * U Ġesù qallu: “Ħabib, 

għalhekk ġejt int!” 

 

 

2. Tista’ tinqara nhar il-Ġimgħa wara l-ewwel Ħadd tar-Randan 

 

Minn ittra ta’ Santa Marija Maddalena de’ Pazzi, verġni, lil Swor 

Diamante  

(15 ta’ Marzu 1590) 

 

F’isem Kristu Msallab. B’imħabba kollha ħlewwa fraħt ħafna b’dak li ktibtli 

fl-ittra tiegħek, li fiha fhimt li issa diġà għaddew disa’ snin minn meta l-

Mulej tak il-pjaċir li jżommok miegħu fuq il-mejda biex jagħtik li dduq 

minn dak l-ikel li daq hu meta kien magħna fuq din l-art.  Qegħda nitkellem 

fuq it-tbatija, il-passjoni u s-salib li l-Mulej għoġbu jagħtik li tieħu sehem 

fihom.  
 

Inħeġġek, għażiża oħti fi Kristu, biex timxi bil-ferħ wara l-Mulej li fl-

Evaġelju jgħid: Min irid jiġi warajja għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu 

u jimxi warajja (Mt 16,24).  Hemmhekk nindunaw kemm huwa jħobb 

iġarrab lill-magħżulin tiegħu, li magħhom inti magħduda.  U dan għaliex it-

tiġrib mhuwiex ħlief forġa li ssaffi r-ruħ minn kull imperfezzjoni.  Nittama 

sewwa li inti jkollok għaliex ittenni mal-profeta David, fis-salm: Ferraħtni 

daqskemm għakkistni (Salm 93,19): daqskemm kbar huma l-uġiegħ u n-

niket, daqshekk ieħor għad ikun il-faraġ tiegħek; u l-premju jkun kbir 

daqskemm hija kbira l-piena. Kun żgura li dan hu minnu u jseħħ tassew, 

jekk mhux f’din id-dinja fl-oħra. 
 

Min-naħa l-oħra, oħti fi Kristu Ġesù, ma nistax infehmek bil-kitba kemm 

ħassejtni mnikkta għalik, u għalhekk nitħassrek u nifhmek, għax naf li għalik 

huwa martirju ħelu l-fatt li ma tistax tipprattika bil-kwiet u kif tixtieq dawk 

il-ħwejjeġ ta’ virtù u perfezzjoni.  Jiena nħeġġek biex tilqa’ dan bħala 
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grazzja minn idejn il-Mulej li qiegħed jippermetti hekk.  Ftakar li hu ma 

jġarrabniex aktar milli nifilħu.  B’dan il-mod inti tasal li tikber aktar fil-virtù 

u tkun tista’ tgħid ma l-Appostlu li ma tridx glorja oħra għajr dik tas-salib ta’ 

Ġesù.  Ftaħt qalbek miegħi u wrejtni li tħossok imnikkta li ma tiflaħx terfa` 

iktar salib bħal dan. Jeħtieġlek tiftakar li it-tbatijiet ta’ issa ma għandhom 

xejn x’jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher f’dawk li jitqabdu b’kuraġġ.  
 

Dwar dak li għedtli li tħossok kważi ma tistax titħaddet ma’ ħutek is-sorijiet, 

offri lill-Għarus dak kollu li sa issa ssaportejt, waqt li tingħaqad miegħu 

f’dak li huwa bata’ minn sħabu kollha fil-passjoni, hekk li kellu jdur lejn il-

Missier Etern tiegħu u jgħajjat dik l-għajta kbira: Għaliex tlaqtni?  Issa dwar 

dik li minħabba fiha inti qegħdha tbati dan kollu, nissuġġerilek iġġib ruħek 

b’dan il-mod: ara tassew fiha ix-xbieha ta’ Ġesù Kristu u ruħ mifdija bi 

prezz daqshekk għoli li huwa d-Demm prezzjuż tiegħu.  Jekk iġġib ruħek 

b’dan il-mod jibda jidhirlek li inti obbligata lejha, għax qed tkun għalik ta’ 

okkażjoni li tikseb daqstant ġid spiritwali.  
 

Nitolbok ukoll biex iġġib ruħek bħalma ġab ruħu Kristu l-Maħbub tagħna 

fil-passjoni tiegħu. L-ewwel: li hekk kif il-ġemgħa marret biex taqbdu, 

offrielha ħin biżżejjed li tikkonverti.  It-tieni: li siket quddiem kull akkuża li 

għamlulu. It-tielet: talab għall-għedewwa waqt li kienu qegħdin ineżżgħuh 

mill-ħwejjeġ, mill-fama tajba, mill-unur u fl-aħħar, mill-ħajja.  Inti min-naħa 

tiegħek, bħala għarusa tal-Mulej, fittex li tagħmel bħalu billi dejjem toffrilha 

d-dawl li lilek jiġi mogħti minn fuq, u tħeġġiġha biex tibdel l-imġieba 

tagħha, billi tgħidilha li l-Mulej huwa dejjem fostna u huwa wkoll imħallef 

ġust li ma jħalli l-ebda għemil tajjeb mingħajr ħlas u ebda għemil ħażin 

mingħajr kastig ġust.  
 

Meta inti taraha mitlufa tpaċpaċ fuqek ħwejjeġ li lilek iweġġgħuk, inġabar fi 

skiet qaddis u itlob għaliha bla heda lill-Mulej. F’dan issib l-għajnuna 

f’waqtha inti u titlob biex hi taqla’ l-grazzja li terġa’ lura għall-għixien veru 

tal-ħajja reliġjuża.  Dan huwa dak li tixtieq inti u jiena wkoll daqskemm 

inħobbkom ilkoll.   
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ara Mt 16, 24-26 

 

R./  Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għadnu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu u 

jimxi warajja. * Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu 

għall-imħabba tiegħi, isibha. 

V./ Xi jkun jiswielul-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef 

ħajtu? * Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-

imħabba tiegħi, isibha. 

 

 

3. Tista’ tinqara nhar il-Ġimgħa wara t-tieni Ħadd tar-Randan 

 

Mill-Kollokwiji ta’ Santa Marija Maddalena de’ Pazzi 

(It-tmintax-il kollokwiju;197-198) 

 

Ġesù kellu xewqa hekk kbira li jikkomunikalna lilu nnifsu, li mhux biss 

issaporta li jkun ifflaġġellat u li jġarrab tbatijiet kbar f’ġismu, imma wisq 

aktar ried isofri interjorment f’ruħu, għax l-umanità tiegħu tneħħitilha d-

divinità, jiġifieri s-sentiment tad-divinità. It-tbatijiet kollha li ġarrab f’ġismu 

u fis-sentiemnti esterjuri tiegħu ma kienu xejn ħdejn it-tbatija mentali u l-

afflizzjoni interjuri ta’ ruħu, kif ried ifisser hu nnifsu meta qal: Għandi ruħi 

mnikkta għall-mewt. Hekk, fil-passjoni tiegħu ried li jkun inkurunat bix-

xewk biex juri li ried ibati mhux biss fil-parti inferjuri ta’ ġismu tbatija li 

kienet biss sensibbli u korporali, imma wkoll fil-parti superjuri u iktar nobbli 

li kienet ir-ras divina tiegħu, fejn jinsabu l-potenzi tar-ruħ: il-memorja, l-

intellett u r-rieda u l-oħrajn kollha li għandha. 
 

Fl-inkurunazzjoni bix-xewk sofra t-tbatija sensibbli u korporali tat-tingiż 

tax-xewk, li ġa waħedha kien qawwija ħafna, imma fuq kollox sofra t-tbatija 

interjuri tal-potenzi ta’ ruħu. Kienet tbatija hekk bla qjies li l-kreatura ma 

tiflaħx għaliha, għax kienet it-tbatija mentali u interjuri tat-telfien tal-erwieħ 

u tad-dnub. Ix-xewk niggeż ir-ras l-iktar qaddisa, parti superjuri tal-ġisem, u 

d-dulur tad-dnubiet niggeż il-parti superjuri tar-ruħ, jiġifieri l-potenzi; u kif 

ir-ras divina nksiet u mtliet bix-xewk, hekk il-potenzi tar-ruħ kienu kollha 

okkupati b’dulur mentali u interjuri mill-iktar qawwi, l-iktar minħabba d-

dnub. 
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Id-dulur u t-tbatija interjuri hekk imlew l-intellett kollu ta’ Ġesù li donnu ma 

kienx qed jagħraf is-safa u l-innoċenza tiegħu. Kif jgħid il-profeta: Sar qisu 

bniedem li ma jifhimx u ma fetaħx fommu għat-tmaqdir. Li kieku kellu 

jaħseb fl-innoċenza tiegħu qatt ma kien ikun jista’ jbati. Għalhekk ried li 

f’dawk il-mumenti l-intellett tiegħu jkun okkupat mod ieħor, biex ma jkunx 

jista’ jagħraf u jifhem min kien. 
 

Il-memorja kienet kollha kemm hi okkupata bit-tbatija biex ma jiftakarx il-

benefiċċji li kien għamel mal-poplu Lhudi u l-ingratitudni tal-ħlejjaq kollha, 

għax kieku ma kienx ikun jista’ jbati daqshekk għalihom. Bl-istess mod 

kienet okkupata r-rieda tiegħu, biex ma joqgħdox jaħseb fuq l-imħabba li 

biha kien ħabb lill-poplu Lhudi, hekk li sejjaħlu l-poplu partikulari tiegħu, 

għax kieku ma kien ikun jista’ qatt iħallihom jagħmlu żball u dnub hekk kbir 

meta ħallihom jiflaġellawh, jinkurunawh bix-xewk u jsallbuh, kif għamel, u 

jagħtuh il-mewt għat-telfien u l-piena tagħhom. 

 

ara Mt 27, 28-30 

 

R./ Is-suldati qegħdulu fuq rasu kuruna minsuġa mix-xewk u qasba f’idu l-

leminija, nxeħtu għarkubbtejhom quddiemu u qagħdu jiddieħku bih u 

jgħidulu: * Is-sliem għalik, sultan tal-Lhud! 

V./ Beżqu fuqu, u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh biha fuq rasu u 

jgħidulu: * Is-sliem għalik, sultan tal-Lhud! 

 

 

4. Tista’ tinqara nhar il-Ġimgħa wara t-tielet Ħadd tar-Randan 

 

Mill-Kollokwiji ta’ Santa Marija Maddalena de’ Pazzi, verġni 

(Il-wieħed u għoxrin kollokwiju; 226-228) 

 

Dalgħodu, qabel it-tqarbin, wara l-Matutin, Swor Marija Maddalena kienet 

fil-kor għall-orazzjoni mentali, u qalet li kienet qegħda taħseb fuq Ġesù 

mgħobbi bis-salib. Dak il-ħin ħarġet minn sensiha u rat lil Ġesù bis-salib fuq 

spallejh, milwi lejn l-art, ixerred kwantità kbira ta’ demm. Imbagħad ratu 

jaqa’ mal-art meta ltaqa’ mal-imqaddsa Ommu, u ġieha f’moħħha mill-
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ewwel il-vers tas-salm ta’ David: Ruħi mwaħħla mat-trab; aħjini int skont 

kelmtek (Salm 119, 25). Dehrilha li Ġesù kien qiegħed jgħidilha: 
 

“Ara, binti, kif ersaqt lejn l-art. Jien qaddistha bid-demm li xerridt, kif 

qegħda tara; u b’dan il-liwi tiegħi lejn l-art u bil-waqgħat tiegħi ridt 

nikkonferma li qaddistha b’demmi, biex tagħmel għalikom frott li ma 

jagħmlilkomx ħsara...” 
 

F’dak li għandu x’jaqsam mal-vers: aħjini int skont kelmtek, hija fehmet li 

waqt li Ġesù kien sejjer għall-mewt, milwi lejn lejn l-art u jġorr is-salib, 

talab lil Missieru jagħtih il-ħajja. Kienet l-umanità ta’ Ġesù li b’dak il-kliem 

kienet qegħda titlob il-qawmien għaliha nfisha u għall-magħżulin kollha, 

“secundum verbum tuum, skont il-Verb tiegħek li huwa jien inkwantu għad-

divinità, u skont dak li jien, il-Verb tiegħek, wegħidt li għad inqum wara tlitt 

ijiem.” 
 

Hija rat lil Ġesù jġorr is-salib b’nifsu maqtugħ, jiġifieri kien qiegħed jieħu n-

nifs bħal wieħed li jġorr fuqu piż kbir b’ħafna tbatija; huwa kien qiegħed 

idur lejn Ommu u n-nisa li kienu miexja warajh, jibkuh, u b’dak in-nifs 

tiegħu kien qiegħed jonfoħ fuqhom. Ġesù kien qiegħed jagħmel dan mhux 

tant biex iserraħ l-umanità tiegħu, imma biex jibgħat l-Ispirtu fuq dawk il-

kreaturi u hekk iħallashom għall-kompassjoni li kienu qegħdin juru miegħu. 

Minkejja li Ommu, il-Verġni Marija, ġa kellha l-Ispirtu s-Santu, Ġesù kien 

qed jonfoħ fuqha wkoll biex juriha mħabbtu. 
 

Swor Marija Maddalena rat imbagħad li aħna s-sorijiet konna lkoll mexjin 

wara Ġesù, mgħobbija bis-salib, jiġifieri kull waħda bis-salib tagħha. Imma 

kienet ħaġa li tgħaġġeb li tara d-differenza kbira li biha konna nġorruh. 

Uħud kienu jidhru qegħdin ikaxkruh; oħrajn kien qisu qiegħed jaqagħlom 

minn fuq spallejhom; oħrajn kienu mexjin bil-mod il-mod u hekk kontra 

qalbhom li bil-kemm stajt tarahom; oħrajn kienu qegħdin iġorruh kontra 

qalbhom u b’djieqa, hekk li kieku kienu jistgħu kien jneħħuh minn fuqhom u 

ma jimxux iktar wara Ġesù; oħrajn kienu jħaddnu s-salib b’imħabba kbira u 

bil-ferħ u jimxu wara Ġesù bil-qalb; oħrajn fl-aħħarnett, li kienu aktar 

perfetti, minkejja li kellhom is-salib fuq spallejhom kien donnhom mhumiex 

jagħtu każu, daqs li kieku ma kellhom xejn, u minflok kienu qegħdin jieħdu 
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s-salib ta’ Ġesù u jgħinuh jerfgħu. Swar Marija Maddalena fehmet li dawn 

kienu dawk li ma kenux jagħtu iktar każ tagħhom infushom u kienu jgħinu 

lil Ġesù jġorr is-salib billi jbatu miegħu l-passjoni tiegħu u jsofru għall-offiżi 

li kienu jsirulu. 

 

ara Lq 9, 23; 23, 26 

 

R./ Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, * jerfa’ salibu 

kuljum u jimxi warajja. 

V./ Huma u sejrin bih, qabdu wieħed, jismu Xmun, minn Ċireni, li kien ġej 

lura mir-raba’, u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesù. * Jerfa’ salibu 

kuljum u jimxi warajja. 

 

 

5. Tista’ tinqara nhar il-Ġimgħa wara r-raba’ Ħadd tar-Randan 

 

Mill-Ktieb tal-Erbgħin Jum ta’ Santa Marija Maddalena de’ Pazzi, 

verġni 

(It-tlettax-il jum, il-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju 1584) 

 

Wara li tqarbint, ħassejtni maqtugħa mis-sensi u dehirli li kont qegħdha 

nisma’ lil Gesù jgħidli : Ejja binti l-għażiża, ejja ħa tara lis-Sultan Salamun 

inkurunat (Għanja 3,11).  U minnufih rajtu nkurunat bix-xewk, u kollu 

kemm hu magħdur, waqt li l-kapijiet tal-Lhud kienu qegħdin iġegħluh jerfa’ 

s-salib fuq spallejh biex iwassluh fuq l-Għolja tal-Kalvarju.  U jiena mort 

ukoll nimxi warajh, u waqt li kont miexja warajh, bdejt naħseb fuq l-imġieba 

ħażina ta’ Ġuda li bit-tradiment ħażin tiegħu ta l-mewt lil dak li jagħti lil 

kulħadd il-ħajja.  Bid-dieqa kbira li bdejt inħoss għal dan l-għemil inġust, 

kont imġegħla ntenni b’leħen għoli :  Traditur, traditur ! Sadattant Gesù 

wasal fuq l-għolja tal-Kalvarju u bdejt nara li riedu jsammru lil Gesù mas-

Salib.  Għal dan jiena bdejt ngħajjat u ngħid : Ja tradituri ħżiena, intom 

ħaqqkom li tiġu msallba.  U waqt li huma bdew isammrulu saqajh fhimt li 

Gesù mhux biss kien imsallab mas-Salib fi żmien il-passjoni mil-Lhud, 

imma li għadu sa llum jiġi msallab mill-ħażen tal-Insara ta’ wiċċ b’ieħor.   

Rajt ukoll li dawk li huma minfuħin bihom infushom kienu qegħdin 
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isammru l-id il-leminija ta’ Gesù bis-suppervja tagħhom.  Ix-xħaħ imbagħad 

kienu dawk li bdew isammru bix-xeħħa tagħhom l-id ix-xellugija. 
 

Min-naħa l-oħra bdejt nara mbagħad li dawk li jaqdu lil Alla fis-sempliċità u 

mingħajr tidwir jaqalgħu is-saqajn ta’ Gesù minn fuq is-salib.  Dawk li huma 

umli tassew jaqlgħulu idejh il-leminija u dawk li huma tassew ħielsa, 

jiġifieri dawk li ma humiex marbuta bil-ħwejjeġ materjali, imma jgħixu bl-

imħabba spiritwali, dawn jaqilgħu minn mas-salib l-id ix-xellugija.  Meta 

Ġesù kien qiegħed jiġi msammar mas-Salib mill-mexxejja, l-idejn qaddisa 

tiegħu ma kenux iwasslu sat-toqob li taqqbu fis-salib. Għalhekk kien 

meħtieġ li jiġbdulu dirgħajh u jdejh b’saħħa kbira biex ikunu jistgħu 

isammru l-imsiemer.  Minħabba f’hekk l-għadam tas-sider imqaddes tiegħu 

inqalgħu.  Fhimt li dan Ġesù ħallih iseħħ biex juri li hu qagħad jinqala’ mill-

għaxqiet kollha li kien fihom fi ħdan il-Missier Etern, u ħa l-ġisem biex 

jingħaqad mal-bniedem. B’daqshekk minix nifhem li hu ma baqax 

essenzjalment mal-Missier. 
 

F’dan il-ħin Gesù qalli biex ngħid lill-konfessur jgħid lis-sorijiet jibqgħu 

magħqudin flimkien. Jekk jonqsu li jagħmlu dan ikunu qegħdin iġibu l-firda 

u ’il quddiem lanqas Ġesù ma jkun magħqud magħhom. Huma jkunu 

mċanfra bil-qawwi għax għandhom iktar ċans li jagħmlu t-tajjeb billi 

jagħdru waħda lil oħra u jħarsu iktar lejn id-difetti tagħhom personali milli 

lejn dawk tal-oħrajn.  Dehirli li din l-għaqda għandhom bżonnha l-aktar in-

novizzi, u l-aktar dawk li ma għandhomx galbu. Dawn mhumiex sodi u 

jimxu bl-aptit, l-aktar meta jiġu biex jirċievu is-Sagrament Imqaddes. 

Imbagħad rajt li l-pjagi kollha ta’ Ġesù kienu qishom mirja li fihom il-

ħlejjaq jistgħu jaraw lilhom infushom. 
 

Lil Ġesù smajtu jgħid minn fuq is-Salib : Min jieħdu l-għatx jiġi għandi u 

jixrob  (Gw 7, 37). U rajt li dawk li marru jixorbu bdew jieħdu mill-ilma li 

beda ħiereġ bħal xita, mill-membri tal-ġisem kollu ta’ Ġesù, u jitferra’ fi 

qlub il-bnedmin.Fhimt li dan l-ilma huwa l-grazzja tiegħu. U fhimt li hekk 

kif meta tagħmel ix-xita, l-art tissaqqa’ u mbagħad bis-sħana tad-dawl tax-

xemx hija tibda tħaddar u tagħmel il-frott, hekk kien qed jagħmel Ġesù lil 

dawk li xorbu minn dan l-ilma.  Huwa mbagħad fetaħ il-kustat tiegħu li 

minnu, bħal mix-xemx, ħareġ id-dawl tal-imħabba qaddisa tiegħu għal fuq 
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il-ħlejjaq, jiġifieri fil-qlub ta’ dawk li rċevew minn dak l-ilma.  Huwa 

saħħanhom b’imħabbtu u hekk huma bdew inibbtu u jagħtu l-frott tal-opri 

tajba. 
 

Rajt li dawk li kienu jersqu lejn is-Salib biex jirċievu dak l-istess ilma, kienu 

dawk li kellhom xewqa li jagħmlu dak li hu tajjeb u li kienu jwettquh skont 

il-ħila ta’ kull wieħed u waħda minnhom.  Rajt ukoll li dawk li qagħdu taħt 

l-Għolja tal-Kalvarju bdew jirċievu ftit minn dan l-ilma.  Dawn huma dawk 

li jixtiequ jagħmlu t-tajjeb imma mbagħad ma jimpenjawx ruħhom biex 

jagħmluh.  Bl-istess mod rajt lil dawk li qagħdu moħbija. Dawn l-anqas 

qatra ma kienu qegħdin jirċievu ! Qegħdha ngħid għal dawk li ma jagħmlux 

dak li hu sewwa u li lanqas għandhom xewqa u ħeġġa li jagħmluh. 
 

Jiena u nara dan kollu, ressaqthom quddiem Ġesù. Mhux lilhom biss, imma 

lil kulħadd, kif ukoll lill-konfessur u lil dawk li ta’ kull filgħodu nitlob 

għalihom. 

 

ara Eżek 47, 1;Ġw 19, 34 

 

R./ Rajt l-ilma ħiereġ mit-tempju, min-naħa tal-lemin * u kull min intlaħaq 

minn dan l-ilma, ilkoll raw is-salvazzjoni. 

V./ Wieħed mis-suldati nifed il-ġenb ta’ Ġesù b’lanza u minnufih ħareġ 

demm u ilma, * u kull min intlaħaq minn dan l-ilma, ilkoll raw is-

salvazzjoni. 

 

6. Tista’ tinqara nhar il-Ġimgħa wara l-ħames Ħadd tar-Randan, festa 

devozzjonali tal-Imqaddsa Verġni Marija Addolorata 

 

Mill-Ktieb tal-Prova ta’ Santa Marija Maddalena de’ Pazzi 

(It-Tielet Estażi tal-Passjoni, il-Hamis u l-Gimgħa 26-27 ta’ Marzu 1592) 

 

Ir-ruħ tistħajjel lil Gesù u lil Marija jitkellmu qabel hu jmur għall-Passjoni, 

u tissieħeb magħhom f’dak li qegħdin jgħidu 

 

Marija kienet marbuta mar-rieda tiegħek, o Verb, imma xorta batiet 

minħabba l-passjoni li kienet se tagħfas fuq l-umanità tiegħek.  Din kienet l-

ewwel passjoni.  Garrbet it-tieni passjoni meta għalkemm kienet qegħdha 
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tara b’mod ċar il-kobor tad-divinità tiegħek, kienet qegħdha tintebaħ ukoll li 

bil-mod il-mod, fil-passjoni, din id-divinità kienet qisha se tħalli waħedha l-

umanità tiegħek.  It-tielet passjoni (li batiet Marija) kienet waħda ta’ ħasra. 

Marija tħassret lill-appostli, lil Marija ta’ Magdala u lill-umanità kollha. 

Tħassret ukoll l-umanità li inti ħadt mingħandha.  Issa, biex twarrab minn 

fuqha din il-passjoni, inti qgħadt tkellimha fuq il-qawmien glorjuż tiegħek bi 

kliem hekk għoli li għalina huwa impossibli li ntennuh.   
 

Ikolli ngħid, Verb tiegħi, li waħda mill-ewwel affarijiet li tkellimt fuqhom 

ma’ Marija kienet l-imħabba kbira li għandek għal nisel il-bniedem maħluq 

u ffurmat minn dawk l-idejn safja u qaddisa tiegħek.  Il-bniedem huwa 

maħluq fuq ix-xbieha tal-Missier, u mhux inqas fuq ix-xbieha tal-Iben u fuq 

ix-xbieha tal-Ispirtu s-Santu.  Jaħasra ħafna huma dawk li kellhom jibqgħu 

mingħajr din l-imħabba. Wara li kellimtha fuq din l-imħabba daqshekk 

intima, kellimtha fuq dak il-ħlas ġewwieni li jibqa’ għal dejjem u li inti ridt 

tagħtih lil kull ħlejqa skont il-frott li kull waħda minnhom kienet se tieħu 

mill-passjoni tiegħek.  Kull don u kull grazzja tiegħek, jekk aħna nwieġbu 

għalihom, jagħtuna li nieħdu sehem min-natura tiegħek ta’ Alla. 
 

Minkejja li wrejtha dan kollu, il-qalb ta’ Marija, hija u taħseb il-ħin kollu fuq 

dak kollu li kellek tbati, kienet tingħafas u xxerred dmugħ ta’ mħabba.  Ma 

nistax nieqaf nikkontempla din it-taħdita għolja u smewwija.  Fiha inti bdejt 

tfihem lil Marija li, minħabba l-passjoni tiegħek, se jifirħu fis-sema il-verġni 

li jixbħu lilha u lill-umanità tiegħek, fil-mixi tagħhom warajk Ħaruf 

imsammar mas-salib.  Hawn fuq l-art, id-Demm tiegħek kellu jġenninhom 

bl-imħabba, hekk li jferrgħu fik l-imħabba li setgħu joffru lil ħaddieħor.  U 

xi ngħid dwar il-pjagi qaddisa tiegħek?  Kellhom ikunu bħall-qaws li Alla 

kien ta lil Noè bħala sinjal li qatt aktar ma kien se jgħerreq l-art bl-ilma tad-

dilluvju.  O Verb, hekk huma l-pjagi tiegħek bejn il-Missier Etern u nisel il-

bniedem!  Dawn, mhux biss inaqqsu ħtijietna, imma minħabba fihom Alla 

ma jissejjaħx aktar Alla tal-vendetta, imma Alla tal-ħniena u tal-imħabba.  

X’ferħ kellha tħoss Marija hija u tara li d-Demm li l-Verb ħa mingħandha 

kellu jkun l-istola tal-magħżulin ta’ Alla! 

 

F’Marija, hija u tara li l-umanità tiegħek, daqshekk delikata, sabiħa u bla 

ebda difett, kellha tmut, tnisslet ħasra liema bħalha. Daqskemm kliem 
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għedtilha (dwar il-passjoni li kellek tgħaddi minnha), daqshekk ieħor kienu 

s-sjuf li nifdulha ’l qalbha.  Min ma jitbissimx b’din l-ironija? Iktar għandi 

għax nitqanqal u nibda’ nibki: wieħed huwa Alla u bniedem u l-oħra hija l-

aktar ħlejqa ġusta u qaddisa fl-imgħoddi, issa u f’li ġej; u b’danakollu 

tagħfas fuqhom il-passjoni! 
 

Jinħall il-ġewwieni tal-Omm u l-qalb tal-Iben tibgħat lill-oħrajn biex jagħtu 

bidu għall-passjoni (billi jħejju għall-Aħħar Ikla). Dawn kollha huma 

ħwejjeġ li f’qalbi aktar iqanqlu stagħġib u niket, milli jnisslu kliem fuq 

fommi biex nirrakkuntahom.  Ara fejn se narahom jintemmu s-sbuħija u l-

ġieħ tiegħek, o Alla tiegħi?!  U Marija wkoll. Hi li hi daqshekk sabiħa, 

qaddisa u sabiħa bħall-qamar…?  Id-dmugħ jaqbżilha minn għajnejha u 

jkerrħilha wiċċha! Kif se tibqa` Marija? O Verb, kif se jirnexxielek titlaq lil 

dik li nisslitek? Imma l-imħabba qegħdha ġġegħlek turi b’sinjal li jidher dik 

l-imħabba li biha inti ġejt hawn fuq l-art! 

 

ara Lq 2, 34-35; Ġw 19, 25 

 

R./ Xmun qal lil ommu Marija: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ 

ħafna f’Iżrael, u jkun sinjal li jmeruh, * u inti wkoll, sejf infiddlek ruħek! 

V./ Kien hemm wieqfa taħt is-salib ta’ Ġesù ommu. * u inti wkoll, sejf 

infiddlek ruħek! 

 

 

7. Tista’ tinqara nhar is-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej, 25 ta’ Marzu 

 

Mill-Ktieb tal-Prova ta’ Santa Marija Maddalena de’ Pazzi, verġni 

(I, 144ss) 

 

O Marija, għaxqa tat-Trinità Qaddisa, stagħġib tal-Profeti, lejn xiex kienu 

jħarsu l-profeti jekk mhux lejn il-miġja tiegħek?  Lil min kienu jsejħu, jekk 

mhux lilek?  Għaliex waqt li kienu jistennew lill-Messija kienu jafu li kellu 

jitwieled minnek.  Hu ma kellux ikun biss tal-poplu Lhudi; iżda tal-umanità 

kollha.  Darba, Mosè, il-mexxej tal-poplu Lhudi, qatgħalhom l-għatx bl-ilma 

mill-blat; iżda kont int Marija, li lqatt tassew bil-virga lill-Missier Etern, li 

hu dik il-blata soda li qatt ma titħarrek. U x’kienet din il-virga li biha inti 

lqatt din il-blata soda? Għidli o Marija! Dan jafuh kemm l-għorrief u kemm 
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l-injuranti. Tassew li l-virga hija oġġett żgħir, imma għamlet ħwejjeġ kbar. 

Aktar ma hi dgħajfa aktar għandha saħħa, aktar ma hi baxxa aktar tagħmel 

ħwejjeġ akbar. U meta kien Marija li lqatt lill-Missier Etern? Meta ħarist lejn 

ħdanu u għaraft li ma jistħoqqlokx tkun qaddejja, li tkun dik li kellha ssir 

Omm Ibnu il-Waħdieni! U tant ilqattu, li l-Missier Etern ma setax ma 

jagħtikx mill-ewwel il-Verb tiegħu.  Biex ngħidu hekk, kien f’dak il-waqt, 

f’teptipa t’għajn, li hu niżel fik u fl-istess waqt l-Ispirtu s-Santu ifforma u 

għaqqad, f’dak iċ-ċokon, il-ġisem sabiħ tal-Verb.   
 

Għalkemm dan il-Verb kien u hu daqshekk kbir, hekk li s-sema ma jesgħux, 

huwa ried jingħalaq fil-ħdan ċkejken ta’ xebba.  Imma liema ħlejqa waslet 

qatt biex tifhem il-kobor tiegħek, O Verb?  Min qatt jista’ jifhem is-sbuħija 

ta’ dawk l-għajnejn ħelwin li l-ħin kollu kienu jaraw l-għaqda li hemm bejn 

il-Missier u l-Ispirtu u li bihom inti tara lilek innifsek f’dik l-istess għaqda?  

U liema widna tista’ qatt tisma’ u tifhem il-leħen li l-ħin kollu joħoġ minn 

fommok?  Liema lsien jista’ qatt ifaħħrek? U min jista’ jifhem il-ħidma tal-

għaġeb ta’ dawk l-idejn li għamlu s-sema u l-art u li issa huma daqshekk 

ċkejknin?  F’kelma waħda, liema moħħ jista’ qatt jifhmek? 
 

Jien narak fl-istess waqt, ċkejken, ċkejken fi ħdan Marija u fi ħdan is-salib.  

Għidli, o Verb, fejn kont qiegħed għal qalbek? Fi ħdan is-salib jew fi ħdan 

Marija?  Is-salib twaqqaf fuq għolja tal-biża’, f’art niexfa, maħruqa, ħawlija, 

waqt li l-ġuf ta’ Marija huwa dik l-art tant ħelwa, li tħaddar, imbierka u li 

tagħti l-frott.  Hija dik l-art li kellha tagħti lilek, il-Frotta tal-ħajja. 
 

Għeri tinsab fi ħdan Marija u għeri tinsab fuq is-salib.  Fi ħdan Marija, 

wiċċek jiddi aktar mix-xemx u fi ħdan is-salib ma baqgħalekx ġmiel u 

sbuħija.  Fi ħdan Marija Marija, kull ma jmorru, il-membri tiegħek kollha, 

kienu jikbru u jiżviluppaw. Fuq is-salib, nistgħu ngħidu li dawn l-istess 

membri ta’ ġismek bdew jitherrew għax minnhom kollha inti bdejt ixxerred 

id-demm. Fi ħdan Marija inti kont ixxomm il-fwieħa ħelwa tal-frott tal-ħafna 

virtujiet tagħha; fuq is-salib xammejt l-intiena ta’ dik l-għolja moqżieża.  Fi 

ħdan Marija inti doqt l-inbid ħelu li l-ħin kollu kien joħroġ mill-qalb safja 

tagħha għal fomm ir-ruħ tiegħek.  Fuq is-salib ġejt misqi l-ħall u l-morr. Fi 

ħdan Marija kont tisma’ dak it-tifħir safi li hi l-ħin kollu kienet tagħtik, 

għaliex liema tislima jew liema tifħir tista’ qatt toffrilek qalb il-bniedem, fl-
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imgħoddi, f’li hu u f’li ġej, li Marija ma lissnitux diġà meta kellha lilek fi 

ħdanha?  Fuq is-salib, minflok, kont tisma’ dak il-mistkerraħ dagħa u kliem 

ħażin li lissnulek il-ħżiena. 

O għidli imma, o Verb, fejn kont l-aktar għal qalbek? Fi ħdan Marija jew fi 

ħdan is-salib?  Fis-Salib! Għax għalfejn kont titgħaxxaq toqgħod fi ħdan 

Marija jekk mhux biex imbagħad toqgħod fi ħdan is-salib?  Fi ħdan il-

Missier ixxennaqt għal ħdan Marija u fi ħdan Marija ixxennaqt għal ħdan is-

salib. 
 

Meta wasal dak iż-żmien tant hieni għalina, u minnek tant mixtieq, li fih il-

Missier  ried jibgħat lilek, o Verb, biex twettaq dik il-ħidma kbira tal-fidwa 

tagħna, huwa ħaseb li jibgħat għand Marija wieħed mill-aktar Spirti anġeliċi 

nobbli, eċċellenti u mistħoqq.  U mbagħad meta wasal iż-żmien li fih inti 

kellek twettaq ir-rieda tal-Missier, billi tagħtina demmek, hu ippermetta li 

bl-istess mod, wieħed li kien qisu spirtu ħażin, Ġuda, juża l-istess kelma li 

biha bdiet tingħatalna l-ħajja, biex lilek bdiet tingħatalek il-mewt. Tal-ewwel 

u tal-aħħar huma l-istess tislima: “Sliem għalik!” 
 

Marija tistaqsi lill-anġlu kif jista’ jkun dan, u bl-istess mod il-Verb jistaqsi 

lit-traditur fuq dak li kien se jagħmel.  Hekk kif Marija tat il-kunsens tagħha, 

inti minnufih ħadt il-ġisem minnha.  Bl-istess mod, hekk kif  inti wrejt lilek 

innifsek lil Lhud bil-kliem “Jiena hu”, huma ħaduk bħala priża.  Marija 

żammitek disa’ xhur fil-ġuf u inti, fil-passjoni, bl-istess mod batejt għal disa’ 

sigħat l-ikbar tbatijiet.  
 

Kien tassew meħtieġ li inti tieħu l-ġisem minn Marija bil-ħidma ta’ l-Ispirtu 

s-Santu u kien ukoll meħtieġ li l-passjoni tiegħek isseħħ bl-istess Spirtu s-

Santu għax “jaqblilkom li wieħed imut għall-poplu kollu biex il-ġens ma 

jinqeridx” (Ġw 11, 50). 

 

R./ Vergni Marija, ilqa’ l-messaġġ li l-Mulej bagħatlek mal-Anġlu tiegħu: 

inti se tnissel, u ġġib fid-dinja iben li jkun Alla u bniedem. * U tkun l-

imbierka fost in-nisa kollha. 

V./ Tiled iben, u xbubitek, tibqa’ sħiħa; tnissel fil-ġuf, u ssir omm bla ma 

tittiefes. * U tkun imbierka fost in-nisa kollha. 

 


