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IT-TRIQ TAS-SALIB 

Bi ħsibijiet tal-Beatu Titu Brandsma O.Carm. 
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Il-VIA CRUCIS 

  

L-EWWEL STAZZJON 

Ġesù kkundannat għall-mewt  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Mark 

  

Issa fil-ħabs kien hemm wieħed jismu Barabba, arrestat flimkien max-xewwiexa 

li fir-rewwixta kienu qatlu lil xi ħadd. In-nies telgħu u bdew jitolbuh jagħmel kif 

kien jagħmlilhom dejjem. Qabad Pilatu u qalilhom: “Tridux nitilqilkom lis-

sultan tal-Lhud?” Għax hu għaraf tajjeb li l-qassisin il-kbar kienu tawh lil Ġesù 

f’idejh minħabba l-għira. Iżda l-qassisin il-kbar bdew ixewwxu n-nies li aħjar 

jitilqilhom lil Barabba. Pilatu raġa’ staqsihom u qalilhom: “U x’nagħmel 

imbagħad b’dak li intom issejħulu s-sultan tal-Lhud?” Iżda huma nfexxew 

jgħajtu mill-ġdid: “Sallbu!” Qalilhom Pilatu: “Imma x’għamel ħażin?” Huma 

aktar bdew jgħajtu: “Sallbu!” Pilatu mbagħad, biex jogħġob lin-nies, telqilhom 

lil Barabba, u lil Ġesù, wara li tah is-swat, tahulhom biex isallbuh. (Mk 15,7-15) 

O Ġesù, il-poplu li f’nofsu għaddejt tagħmel il-ġid, ħallas l-imħabba tiegħek bl-

ingratitudni u bl-inġustizzja, u għajjat: “Sallbu!” Imma int sofrejt aktar meta 

Pilatu, bl-iskuża li ried jagħmel ħaqq - bħallikieku hu kien innoċenti jew li ma 

seta’ jagħmel xejn quddiem dik l-għajta – minkejja li ddikjara li ma sab fik ebda 

ħtija, ikkundannak għall-mewt l-aktar kiefra u ta’ mistħija: dik tas-salib. Imma 

inti batejt u bqajt sieket. 

O Marija, dik l-għajta kiefra tal-poplu u dik is-sentenza inġusta ta’ Pilatu 

nifdulek qalbek bħal sejf ta’ niket. Imma int ukoll, bħal Ibnek Ġesù, bqajt tbati 

fis-skiet. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 
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IT-TIENI STAZZJON 

Ġesù mġiegħel jerfa’ s-salib  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 

  

Imbagħad is-suldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesù fil-Pretorju, u ġabru quddiemu 

lil sħabhom kollha. Neżżgħuh, u xeħtulu fuqu mantar aħmar skur; qegħdulu fuq 

rasu kuruna minsuġa mix-xewk u qasba f’idu l-leminija, inxteħtu 

għarkobbtejhom quddiemu, u qagħdu jiddieħku bih u jgħidulu: “Is-sliem għalik, 

sultan tal-Lhud!” Beżqu fuqu, u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh biha 

fuq rasu. Imbagħad, wara li għaddewh biż-żufjett, neżżgħulu l-mantar u 

xeddewlu ħwejġu. U ħaduh magħhom biex isallbuh. (Mt 27,27-31) 

O Ġesù, x’kuraġġ hemm moħbi quddiem it-tbatija u fit-tgħanniqa tiegħek mas-

Salib, li b’kefrija qegħdulek fuq spallejk biex fuqu jsammruk u joqtluk! Inti 

għannaqtu għall-imħabba tiegħek lejja, biex hekk tpatti għal dnubieti u ttaffi t-

tbatijiet tiegħi. 

O Marija, x’għafsa ta’ qalb ħassejt, meta s-salib tqil u tal-biża’ tqiegħed fuq 

spallejn Ibnek. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli, agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 

  

IT-TIELET STAZZJON 

Ġesù jaqa’ l-ewwel darba taħt is-salib  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew  

  

Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad 

lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha, 

imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi, isibha. Għax xi jkun jiswielu l-

bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se 
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jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax Bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja 

ta’ Missieru flimkien mal-anġli tiegħu, u mbagħad irodd lil kull wieħed skont 

ma wieħed ikun għamel.” (Mt 16,24-27) 

O Ġesù, quddiem id-dgħufija tagħna, u mifnija mid-diżgrazzji li jkidduna, inti 

ridt tagħtina eżempju ta’ kuraġġ. X’umiljazzjoni kellha tkun għalik, is-Sid tas-

sema u l-art, li ma kontx kapaċi ġġorr salibek bi kburija u b’qawwa, imma li 

taqa’ tul it-triq. 

O Marija, min jaf xi tbatija ħassejt, meta rajt lil Ibnek hekk umiljat, li jċedi taħt 

is-salib. Kemm batejt meta rajt li ħadd ma għenu, minflok qajmuh bl-herra u 

ġagħluh jieħu mill-ġdid fuq spallejh is-salib! 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 

  

IR-RABA’ STAZZJON 

Ġesù jiltaqa’ ma’ Ommu Marija Santissima  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa 

  

Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun 

berikhom, u qal lil ommu Marija: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ 

ħafna f’Israel; se jkun sinjal li jmeruh, - u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! - biex 

jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna.” (Lq 2,33-35) 

O Ġesù, x’dulur kiefer ieħor ġarrabt meta bla ma ridt, kellek tħalli lill-għażiża 

Ommok taqsam miegħek it-tbatijiet, li int aċċettajt minħabba fina. Min jaf 

kemm xtaqt teħlisha minn dawn id-duluri ġodda. Imma dawn kellhom iservu 

għall-qdusija u l-glorja tagħha: u ridt li jkunu sinjal għal Ġwanni u għalina biex 

nersqu lejk, l-Imgħallem divin tagħna. 

O Marija, għalkemm kien diffiċli għalik, imħabbtek ġagħlitek timxi l-istess triq 

tas-salib li għadda minnha Ibnek, u mħabbtek kaxkret magħha lil Ġwanni wkoll. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 
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IL-ĦAMES SATAZZJON 

Xmun minn Ċirene jgħin lil Ġesù jerfa’ s-salib  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa 

  

Huma u sejrin bih, qabdu wieħed, jismu Xmun, minn Ċirene, li kien ġej lura 

mir-raba’, u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesù. Kotra kbira ta’ nies 

kienet miexja warajh; fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidirhom 

u jibkuh. Imma Ġesù dar lejhom u qalilhom: “Nisa ta’ Ġerusalemm, mhux lili 

ibku, iżda ibku lilkom infuskom u lil uliedkom”. (Lq 23,26-28) 

O Ġesù, x’dulur u x’umiljazzjoni, li wieħed barrani kien imġiegħel jgħinek, 

filwaqt li dawk li jħobbuk, bħalma kien Ġwanni - li żgur, kieku seta’, kien lest li 

jġġor is-salib tiegħek - ma tħallewx jersqu lejk! Lil min nixbah jien, lil Xmun 

jew lil Ġwanni? 

O Marija, kemm tbatija kellek iġġarrab meta s-suldati, bl-għan li jaraw lil Ibnek 

jasal ħaj sa fuq is-salib, m’aċċettawx l-għajnuna ta’ dixxiplu, iżda ġagħlu jgħinu 

wieħed barrani. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 

  

IS-SITT STAZZJON 

Il-Veronika timsaħ wiċċ Ġesù  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-ktieb tal-Profeta Isaija 

  

Bħal xitla kiber quddiemna, u bħal għerq minn art niexfa. Ebda sura ma kellu, u 

ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitgħaxxqu bih. Kien imżeblaħ u 

mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x’inhu l-mard, bħal wieħed li 

n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżeblaħ, u aħna xejn ma qisnieh. Iżda 
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hu rafa’ fuqu l-mard tagħna, tgħabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal 

wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ 

minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqa’ 

l-kastig fuqu, u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. (Is 53,2-5) 

O Ġesù, x’ġentilezza wrejt tul it-triq tas-salib, meta bħala tifkira ta’ tbatijietek 

inti stampajt il-Wiċċ divin tiegħek fuq il-velu li bih il-mara twajba naddfet lill-

Wiċċ qaddis tiegħek. Jalla din ix-xbieha tibqa’ mnaqqxa f’moħħi, biex dejjem 

inżomm quddiem għajnejja t-tbatijiet tiegħek bħala eżempju. 

O Marija, x’teżor kellu jkun għalik dan il-velu mqaddes! B’liema ħniena inti 

kkontemplajtu, u x’kuraġġ u x’qawwa tatek din it-tifkira tat-tbatijiet ta’ Ibnek. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 

  

IS-SEBA’ STAZZJON 

Ġesù jaqa’ għat-tieni darba taħt is-salib  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann 

  

Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna 

frott; għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, 

jintrema barra bħal fergħa, u jinxef; mbagħad, friegħi bħal dawn jiġbruhom u 

jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa’ fikom, itolbu kull 

ma tridu, u jingħatalkom. (Ġw 15,5-7) 

O Ġesù, ma kienx biżżejjed għall-għedewwa tiegħek li taħt it-toqol tas-salib inti 

taqa’ darba biss, sabiex ikunu jistgħu jħarsu lejk bi tmaqdir fin-nuqqas ta’ ħila 

tiegħek. 

O Marija, kemm qsim il-qalb għan-nuqqas ta’ għajnuna murija ma’ Ibnek l-

għażiż. Żgur li ħarist madwarek, biex tara jekk xi ħadd riedx jieħu fuq spallejh 

it-toqol kbir tas-salib, u bħaċ-Ċirinew, titolbu jerfa’ l-piż kollu. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 
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IT-TMIEN STAZZJON 

Ġesù jitkellem ma’ wlied Ġerusalem  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa 

  

Kotra kbira ta’ nies kienet miexja warajh; fosthom kien hemm xi nisa li bdew 

iħabbtu fuq sidirhom u jibkuh. Imma Ġesù dar lejhom u qalilhom: “Nisa ta’ 

Ġerusalemm, mhux lili ibku, iżda ibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Għax, 

araw, għad jiġi żmien meta jgħidu, ‘Hienja dik li m’għandhiex tfal, hieni l-ġuf li 

qatt ma wiled u s-sider li qatt ma redda’! Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji, 

‘Aqgħu fuqna!’, u lill-għoljiet, ‘Ordmuna!’ Għax jekk dan kollu qegħdin 

jagħmluh liz-zokk meta għadu aħdar, mela xi jsir minnu meta jinxef?” (Lq 

23,27-32) 

O Ġesù, il-kliem li inti għedt lin-nisa li tħassruk tul it-triq tas-salib, tgħidu lili 

wkoll: “Mhux lili ibku, iżda ibku lilkom infuskom u lil uliedkom, għaliex jekk 

dan kollu qegħdin jagħmluh liz-zokk aħdar, x’sejjer jiġri miz-zokk niexef?” 

Qed niftakar ukoll il-kliem l-ieħor: “Mhux min jgħid Mulej, Mulej, jidħol fis-

saltna tas-sema, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri, li huwa fis-sema”. Mhux 

biżżejjed li jien nitħassar it-tbatijiet tiegħek, jeħtieġ ukoll nieħu sehem miegħek, 

u b’qalb ġeneruża naċċetta minn idejk in-niket u l-provi li inti tibgħatli, u 

nġorrhom f’għaqda sħiħa miegħek. Inti d-dielja, aħna l-friegħi: jekk ma 

nibqgħux magħqudin Miegħek, ninxfu u ma nkunu niswew għal xejn. 

O Marija, inti mhux biss urejt ħniena, imma mxejt ma’ Ibnek it-triq kollha tas-

salib: ħu lili wkoll miegħek. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 

  

ID-DISA’ STAZZJON 

Ġesù jaqa’ għat-tielet darba  
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Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann 

  

“Jekk id-dinja tobgħodkom, kunu afu li lili bagħditni qabel ma bagħdet lilkom. 

Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu 

tagħha; iżda billi m’intomx tad-dinja, għax jien ħriġtkom mid-dinja, id-dinja 

tobgħodkom. Ftakru fil-kelma li għedtilkom: il-qaddej mhuwiex akbar minn 

sidu. Jekk ippersegwitaw lili, għad jippersegwitaw lilkom ukoll; jekk ħarsu l-

kelma tiegħi, għad iħarsu tagħkom ukoll. Imma dan kollu għad jagħmluhulkom 

minħabba f’ismi, għax huma ma jafux lil dak li bagħatni.” (Ġw 15,18-21) 

O Ġesù, bit-tliet waqgħat tiegħek taħt is-salib, inti ridt tpatti għat-tliet ċaħdiet 

tal-appostlu tiegħek, li kien jaħseb li huwa qawwi, u għall-waqgħat imtennija 

tagħna fid-dnub. Inti wrejtna wkoll li wżajt il-ftit saħħa li kien baqagħlek biex 

tasal sal-quċċata tal-għolja tal-martirju. Fis-salib, u fit-tbatijiet li tibgħatilna, int 

tgħallimna nagħmlu ħilitna kollha ħalli naqdu d-dmirijiet li l-ħniena tiegħek 

fdatilna f’idejna, u biex kull darba li aħna naqtgħu qalbna u nogħtru, inħarsu 

lejn il-waqgħat tiegħek taħt is-salib u minnhom nieħdu l-qawwa li jkollna 

bżonn. 

O Marija, int kont xhieda ta’ kif Ibnek uża sal-aħħar ħiltu kollha; għinna nħarsu 

lejh meta t-twettiq tad-dmirijiet ta’ ħajjitna jsiru tqal wisq biex iġorruhom. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 

  

L-GĦAXAR STAZZJON 

Ġesù mneżża’ minn ħwejġu  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann 

  

Wara li sallbu lil Ġesù, is-suldati ħadu l-ilbies tiegħu u qassmuh f’erbgħa, 

sehem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika; din kienet libsa bla 
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ħjata, minsuġa biċċa waħda minn fuq s’isfel. Ftiehmu bejniethom u qalu: “Ma 

nqattgħuhiex, iżda nitfgħu x-xorti għaliha, u lil min tmiss jeħodha.” Dan ġara 

biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid: “Ħwejġi qasmu bejniethom, u għall-ilbies tiegħi 

tefgħu x-xorti.” (Ġw 19,23-24) 

O Ġesù, kif irnexxielek tixrob il-kalċi tat-tbatija sal-qiegħ, b’rieda sħiħa li tkun 

mislub mal-għuda iebsa tas-Salib, imneżża’ minn kollox! Għażilt il-kalċi tal-

morr u warrabt ix-xarba li riedu jagħtuk biex itaffulek it-tbatijiet. 

O Marija, żgur li qalbek kienet mimlija b’qawwa speċjali fit-tbatija tiegħek ma’ 

Ibnek, filwaqt li rajtu mneżża’ minn ħwejġu kollha, jirrifjuta x-xorb li bih seta’ 

jnaqqas is-sensibilità tiegħu għall-uġigħ. Kemm kien qawwi għalik dan l-

eżempju biex quddiem din il-kefrija kollha inti tibqa’ magħquda miegħu. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 

  

 

IL-ĦDAX-IL STAZZJON 

Ġesù msammar mas-salib  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 

Meta waslu f’post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-Qorriegħa, tawh jixrob 

inbid b’taħlita morra; hu daqu, imma ma riedx jixorbu. Imbagħad sallbuh, u 

qassmu ħwejġu bejniethom billi tellgħuhom bix-xorti, u nxteħtu bil-qiegħda u 

qagħdu hemm għassa tiegħu. U qegħdulu fuq rasu l-kawża tal-kundanna tiegħu, 

li kienet tgħid hekk, ‘Dan hu Ġesù, is-sultan tal-Lhud.’ Imbagħad miegħu sallbu 

żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. (Mt 27,33-38) 

O Ġesù, kellha tkun ħaġa tassew tal-biża’ għalik li tkun mislub mal-għuda tas-

salib b’imsiemer hekk ħorox, biex imdendel minn dawn il-feriti, tmut bil-mod 

il-mod. 
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O Marija, is-sejf tad-dulur imħabbar minn Xmun nifidlek qalbek, l-aktar meta 

smajt id-daqqiet kiefra tal-martell, li bihom il-qattiela nifdu l-idejn u r-riġlejn 

tal-Iben divin tiegħek u waħħluh mas-salib. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 

  

IT-TNAX-IL STAZZJON 

Ġesù jmut fuq is-salib  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 

  

Mis-sitt siegħa ’l quddiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa’ 

siegħa. U madwar id-disa’ siegħa Ġesù għajjat b’leħen qawwi u qal: “Eli, Eli, 

lema sabaqtani?” Jiġifieri, ‘Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?’ Xi wħud 

minn dawk li kienu hemm, kif semgħuh, qalu: “Lil Elija qiegħed isejjaħ dan!” U 

minnufih wieħed minnhom mar jiġri, qabad sponża mimlija bil-ħall, waħħalha 

f’tarf ta’ qasba u tah jixrob, waqt li l-oħrajn qalu: “Stenna, ħa naraw jiġix Elija 

jsalvah!” Imma Ġesù reġa’ għajjat għajta kbira u radd ruħu. (Mt 27,45-50) 

O Ġesù, għalina huwa misteru li ma nistgħux nifhmuh, kif inti, fi tmiem il-

ħidma tiegħek, ridt tmut għalina u tidħol fis-saltna tal-mewt bħallikieku l-

missjoni kollha tiegħek kienet falliment, bħallikieku ħajtek kollha kienet bla 

fejda, hekk li fid-deher kienet rebħa għall-għedewwa tiegħek. 

O Marija, min jaf x’ħassejt meta rajt it-tmiem tal-missjoni ta’ Ibnek, li tarah 

imut quddiem għajnejk bl-aktar mewta kiefra u ta’ mistħija, ukoll jekk il-fidi 

tiegħek kienet tgħidlek il-kuntrarju: li Huwa kellu jirbħilna l-ħajja mill-ġdid 

proprju permezz ta’ din it-triq. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 

  

IT-TLETTAX-IL STAZZJON 

Ġesù mniżżel minn fuq is-salib  
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Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann 

  

Billi kien Jum it-Tħejjija tal-Għid, il-Lhud ma ridux li f’jum is-Sibt l-iġsma 

jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil 

Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-iġsma. Għalhekk ġew is-suldati u 

kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msallbin miegħu. Iżda meta 

waslu għal Ġesù, billi raw li kien ġa mejjet, ma kisrulux riġlejh. Madankollu 

wieħed mis-suldati nifidlu ġenbu b’lanza, u minnufih ħareġ demm u ilma. (Ġw 

19,31-34) 

O Ġesù, x’eżempju tajt lil Ommok wara mewtek, meta ħallejt il-ġisem mejjet 

tiegħek jitqiegħed fi ħdanha. Dan kellu jżidilha d-dulur tagħha u wkoll 

jagħmilha ħaġa waħda mad-dulur u t-tbatijiet tiegħek, imma fl-istess ħin Inti 

mlejtha bil-qawwa tiegħek biex imbagħad tkun tista’ tagħmilha ‘Sultana tal-

Martri’. 

O Marija, Omm tad-duluri, meta l-Knisja tikkontemplak bil-ġisem ta’ Ġesù fi 

ħdanek, tpoġġi fuq fommok dawn il-kelmiet: “O intom, li għaddejjin minn 

hawn, araw jekk hemmx dulur bħal tiegħi!” Għallimni nikkontempla miegħek 

il-Ġisem ta’ Ibnek divin, biex magħkom inġorr it-tbatijiet tiegħi. 

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 

  

L-ERBATAX-IL STAZZJON* 

Ġesù mqiegħed fil-qabar  

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 

  

Xħin sar fil-għaxija, ġie raġel għani, minn Arimatija, jismu Ġużeppi, li hu wkoll 

kien sar dixxiplu ta’ Ġesù; mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta’ Ġesù. Imbagħad 

Pilatu ordna li jingħatalu. Ġużeppi ħa l-ġisem u keffnu f’liżar nadif, qiegħdu fil-
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qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat, gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar, u 

telaq. Iżda Marija ta’ Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bilqiegħda biswit 

il-qabar. (Mt 27,57-61) 

 

Ġesù, kull meta nħares lejk 

inħoss li tħobbni, 

li tqisni l-egħżeż fost il-ħbieb, 

u nħoss li nħobbok 

bħala l-akbar ġid li għandi. 

  

Jien naf, Mulej, 

li mħabbtek titlob kuraġġ u tbatija, 

iżda t-tbatija hi t-triq waħdanija 

li twassal fid-dija tal-glorja tiegħek. 

  

Mulej, jekk f’qalbi niket jiżdied ma’ niket 

inqisu rigal sabiħ tiegħek, 

għaliex jagħmilni nixbhek 

u jgħaqqadni miegħek. 

Ħallini waħdi f’din iċ-ċella kiesħa; 

m’għandi bżonn ħadd ħliefek, 

ma nibżax noqgħod waħdi 

għaliex, Int, ħdejja. 

  

Ibqa’ hawn, Ġesù, tħallinix waħdi; 

kull fejn tgħix Int, Mulej, 

kollox ħafif ... kollox sabiħ! 

  

O Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli,  agħmel li qalbi tkun tixbah lil tiegħek. 
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* Il-Beatu Titu Brandsma kien maqtul qabel temm jikteb din il-Via Sagra. 

Minflok ħsieb bħal fl-istazzjonijiet l-oħrajn, għandna t-talba “Quddiem xbieha 

ta’ Ġesù fiċ-ċella tiegħi” li huwa stess kiteb fil-ħabs ta’ Scheveningen nhar it-

12 ta’ Frar 1942. 

  

TALBA TAL-AĦĦAR 

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk,  għax b’Salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. 

Nitolbu: O Alla ħanin li tista’ kollox, int li fdejtna bil-passjoni mqaddsa ta’ 

Ibnek Ġesù Kristu, żomm sħiħa fina l-opra tal-ħniena tiegħek biex ngħixu 

dejjem fidili lejk, bl-istess Kristu Sidna. Ammen. 


