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Matul it-triq titkanta l-Litanija tal-Qaddisin. 

 

I 

TALB LIL ALLA 

 

 

Mulej, ħniena.  Mulej, ħniena. 

Kristu, ħniena. Kristu, ħniena. 

Mulej, ħniena. Mulej, ħniena. 

 

Kristu, ismagħna. Kristu, ismagħna. 

Kristu, ilqa’ t-talb tagħna. Kristu, ilqa’ t-talb tagħna. 

 

Missier Etern, Alla, ħenn għalina. 

Iben Alla, Feddej tad-dinja, ħenn għalina. 

Spirtu Qaddis, Alla, ħenn għalina. 

Trinità Qaddisa, Alla wieħed, ħenn għalina. 

 

 

  



4 
 

II 

 

INVOKAZZJONIJIET LILL-QADDISIN 

 

Imqaddsa Marija, itlob għalina. 

Imqaddsa Omm Alla, itlob għalina. 

Imqaddsa Xebba tax-xbejbiet, itlob għalina. 

Omm il-Knisja, itlob għalina. 

 

San Mikiel, itlob għalina. 

San Gabrijel, itlob għalina. 

San Rafel, itlob għalina. 

 

Qaddisin Anġli u Arkanġli, itolbu għalina. 

 

 

PATRIJARKI U PROFETI 

 

San Abraham, itlob għalina. 

San Mosè, itlob għalina. 

San Elija, itlob għalina. 

San Ġwann Battista,  itlob għalina. 

San Ġużepp, itlob għalina. 

Qaddisin Patrijarki u Profeti, itolbu għalina. 
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APPOSTLI, DIXXIPLI U EVANĠELISTI  

 

San Pietru, itlob għalina. 

San Pawl, itlob għalina. 

San Andrija, itlob għalina. 

San Ġakbu (il-Kbir), itlob għalina. 

San Ġwann, itlob għalina. 

San Tumas, itlob għalina. 

San Ġakbu (iż-Żgħir), itlob għalina. 

San Filippu, itlob għalina. 

San Bartilmew, itlob għalina. 

San Mattew, itlob għalina. 

San Xmun, itlob għalina. 

San Ġuda Taddew, itlob għalina. 

San Mattija, itlob għalina. 

San Barnaba, itlob għalina. 

San Luqa, itlob għalina. 

San Mark, itlob għalina. 

Santa Marija Maddalena, itlob għalina. 

Santa Marija ta’ Betanja, itlob għalina. 

Santa Marta, itlob għalina. 

San Lazzru, itlob għalina. 

Qaddisin Appostli u Evanġelisti, itolbu għalina. 

Qaddisin dixxipli tal-Mulej, itolbu għalina. 
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MARTRI 

 

Qaddisin Tfal Innoċenti Martri, itolbu għalina. 

San Stiefnu, itlob għalina. 

Sant’Injazju (ta’ Antijokja), itlob għalina. 

San Polikarpu, itlob għalina. 

San Ġustinu, itlob għalina. 

San Lawrenz, itlob għalina. 

San Vinċenz, itlob għalina. 

San Fabjan u San Sebastjan, itolbu għalina. 

San Ġwanni u Pawlu, itolbu għalina. 

San Kosma u San Damjan, itolbu għalina. 

San Ġervasju u San Protasju, itolbu għalina. 

Santa Perpetwa u Santa Feliċita, itolbu għalina. 

San Ċiprijanu, itlob għalina. 

San Bonifazju, itlob għalina. 

San Stanislaw, itlob għalina. 

San Tumas (Becket), itlob għalina. 

Sancti Ġwann (Fisher) u San Tumas (More), itolbu għalina. 

San Pawl (Miki), itlob għalina. 

San Ġwann (de Brebeuf) u San Isakk (Jogues), itolbu għalina. 

San Pietru (Chanel), itlob għalina. 

San Karlu (Lwanga), itlob għalina. 

Santa Marija (Goretti), itlob għalina. 

San Massimiljanu Marija, itlob għalina. 

Santa Tereża Benedetta, itlob għalina. 

Qaddisin Martri, itolbu għalina. 
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ISQFIJIET U DUTTURI 

 

San Silvestru, itlob għalina. 

San Iljun, itlob għalina. 

San Girgor, itlob għalina. 

San Ambroġ, itlob għalina. 

Santu Wistin, itlob għalina. 

San Ġirolmu, itlob għalina. 

San Atanasju, itlob għalina. 

San Basilju u San Girgor (Nazjanzenu), itolbu għalina. 

San Ġwann Krisostmu, itlob għalina. 

San Martin, itlob għalina. 

San Nikola, itlob għalina. 

San Patrizju, itlob għalina. 

San Ċirillu u San Metodju, itolbu għalina. 

San Karlu (Borromeo), itlob għalina. 

San Franġisk (de Sales), itlob għalina. 

San Piju V, itlob għalina. 

San Piju X, itlob għalina. 

San Ġwanni XXIII,  itlob għalina. 

San Pawlu VI, itlob għalina. 

San Ġwanni Pawlu II,  itlob għalina. 

Qaddisin Papiet u Konfessuri, itolbu għalina. 

Qaddisin Dutturi tal-Knisja, itolbu għalina. 
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PRESBITERI U RELIĠJUŻI 

 

San Anton, itlob għalina. 

San Benedittu, itlob għalina. 

San Bernard, itlob għalina. 

San Duminku, itlob għalina. 

San Franġisk, itlob għalina. 

San Tumas (ta’ Aquino), itlob għalina. 

San Injazju (ta’ Loyola), itlob għalina. 

San Ġwann tas-Salib, itlob għalina. 

San Franġisku Saverju, itlob għalina. 

San Alwiġi (Conzaga), itlob għalina. 

San Vinċenz (de Paule), itlob għalina. 

San Ġwanni Marija (Vianney), itlob għalina. 

San Ġwann (Bosco), itlob għalina. 

San Ludovico (Pavon),  itlob għalina. 

San Alfons Maria (Fusco),  itlob għalina. 

San Gabriel del Rosario (Brochero), Itlob għalina. 

San Ludovik (minn Casoria),  itlob għalina. 

San Ġorġ (Preca),  itlob għalina. 

Santa Katarina (ta’ Siena), itlob għalina. 

Santa Tereża (ta’ Ġesù), itlob għalina. 

Santa Roża (ta’ Lima), itlob għalina. 

Beata Adeodata (Pisani), itlob għalina. 

Qaddisin Saċerdoti, itolbu għalina. 

Qaddisin Reliġjużi u eremiti, itolbu għalina. 
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QADDISIN NISA 

 

Sant’Anna, itlob għalina. 

Sant’Agata, itlob għalina. 

Santa Lucija, itlob għalina. 

Sant’Anjeże, itlob għalina. 

Santa Ċeċilja, itlob għalina. 

Santa Katarina, itlob għalina. 

Sant’Anastasja, itlob għalina. 

Santa Rita, itlob għalina. 

Santa Monika, itlob għalina. 

Qaddisin Nisa, Verġni u Romol, itolbu għalina. 

 

 

LAJĊI 

 

Santa Eliżabetta (tal-Ungerija), itlob għalina. 

San Nunzju (Sulprizio),  itlob għalina.  

San Francisco u Santa Ġjaċinta (Marto),  itolbu għalina. 

San Giuseppe (Moscati),  itlob għalina. 

Santa Gianna Berretta (Molla), itlob għalina. 

Santa Laura (Vicuna),  itlob għalina. 

Santa Kateri (Tekakwita),  itlob għalina. 

San Louis u Santa Marie Azelle (Guerin),  itolbu għalina. 

Beatu Nazju (Falzon), itlob għalina. 

Qaddisin lajċi dixxipli ta’ Kristu, itolbu għalina. 

 

Qaddisin Kollha ta’ Alla, Itolbu li Alla għalina. 
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III 

 

INVOKAZZJONIJIET LIL KRISTU 

 

Uri ħniena magħna, aħfrilna, nitolbuk, Mulej. 

Uri ħniena magħna, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

 

Minn kull deni, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Minn kull dnub, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Mill-korla tiegħek, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Mill-mewt għall-għarrieda, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Mit-tnassis tax-xitan, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Minn kull korla,  

 mibgħeda u rieda ħażina, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Mill-ispirtu taż-żina, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Mis-sajjetti u l-maltempati, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Mit-terremoti, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Mill-pandemiji u mill-mard li jittieħed, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Mill-ġuħ u l-gwerer, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Mill-mewt ta’ dejjem, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bil-misteru tal-Inkarnazzjoni tiegħek, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bil-miġja tiegħek, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bit-twelid tiegħek, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bil-magħmudija u s-sawm qaddis tiegħek, 

    eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bil-predikazzjoni tiegħek, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bil-mirakli tiegħek, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 
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Bil-Ġisem qaddis u d-Demm għażiż tiegħek, 

    eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bin-niket tiegħek fil-ġnien tal-Ġetsemani, 

    eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bl-għaraq tad-demm li ħareġ minnek, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bis-salib u l-passjoni tiegħek, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bil-pjagi qaddisa tiegħek, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bil-mewt u d-difna tiegħek, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bil-qawmien qaddis tiegħek mill-imwiet, eħlisna, nitolbuk, 

Mulej. 

Bit-tlugħ tal-għaġeb tiegħek fis-sema, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

Bil-miġja tal-Ispirtu s-Santu, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

F’jum il-ġudizzju, eħlisna, nitolbuk, Mulej. 
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IV 

 

INVOKAZZJONIJIET GĦAL ĦTIĠIJIET OĦRA 

 

Midinbin,  ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Biex ikollna il-maħfra tiegħek, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Biex ikollna l-ħniena tiegħek, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Wassalna, nitolbuk, għall-indiema vera, 

    ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Mexxi, nitolbuk, il-Knisja qaddisa tiegħek u ħarisha, 

    ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Ħares, nitolbuk, il-Papa  

 u l-ordnijiet kollha tal-Knisja, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Agħti, nitolbuk,  

 lill-mexxejja tal-ġnus paċi u għaqda vera,  

    ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Agħti, nitolbuk, l-għaqda u s-sliem  

 lill-poplu nisrani kollu, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Wassal, nitolbuk, għad-dawl tal-Evanġelju  

 lil ħutna l-Insara mifrudin minna  

 u lil dawk li ma jafux bik, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Agħti l-għajnuna tiegħek  

 lil dawk li jinsabu bla xogħol, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Agħti s-saħħa lill-morda kollha, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Imla bil-kuraġġ u l-qawwa  

 lil dawk li jieħdu ħsieb il-morda, 

    ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
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Agħti l-għerf u d-dawl  

 lill-mexxejja tagħna, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Bierek lill-familji tagħna, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Żomm lilna lkoll, nitolbuk,  

 fis-servizz imqaddes tiegħek, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Erfa’ l-ħsibijiet tagħna  

 għax-xewqa tas-sema, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Rodd lill-benefatturi tagħna,  

 il-ġid ta’ dejjem, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Eħles mit-telfien ta’ dejjem,  

 lill-erwieħ tagħna, ta’ ħutna,  

 ta’ qrabatna u tal-benefatturi tagħna, 

    ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Agħtina, nitolbuk  

 li artna ma ċċaħħadniex mill-frott tagħha, 

    ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Agħti, nitolbuk il-mistrieħ ta’ dejjem  

 lill-fidili kollha mejtin, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Nitolbuk tilqa’ t-talb tagħna, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

 

Ħaruf ta’ Alla  

 li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, aħfrilna, nitolbuk, Mulej. 

Ħaruf ta’ Alla  

 li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Ħaruf ta’ Alla  

 li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina. 
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Kristu, ismagħna. Kristu, ismagħna. 

Kristu, ilqa’ t-talb tagħna. Kristu, ilqa’ t-talb tagħna. 

 

Mulej, ħniena. Mulej, ħniena. 

Kristu, ħniena. Kristu, ħniena. 

Mulej, ħniena. Mulej, ħniena. 

 

Titkanta l-MISSIERNA 

Missierna, li inti fis-smewwiet,  

jitqaddes Ismek,  

tiġi saltnatek,  

ikun li trid int,  

kif fis-sema hekkda fl-art.  

Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum.  

Aħfrilna dnubietna,  

bħalma naħfru lil min hu ħati għalina,  

u la ddaħħalniex fit-tiġrib  

iżda eħlisna mid-deni. 
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Meta l-purċissjoni tasal fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun, 

jitkanta s-salm 116: 

Salm 116 
 

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha, *  

 sebbħuh, popli kollha! 
 

Għax kbira hi t-tjieba tiegħu magħna, * 

 il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.  
 

Glorja lill-Missier u lill-Iben *  

 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem *  

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

℣. Mulej isma’ t-talb tiegħi 

℟. U ħalli leħni jasal sa għandek 

℣. Il-Mulej magħkom. 

℟. U miegħek ukoll 

 

Nitolbu. 

O Alla, inti taf kemm nonqsu, 

għax aħna bnedmin dgħajfa; 

kun ħanin magħna u qawwina 

bl-eżempju tal-Qaddisin tiegħek, 

biex inkunu nistgħu nħobbuk. 

Bi Kristu Sidna. 

 

℟. Ammen. 
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Titkanta l-antifona ta’ Santa Katarina. 

 

Prudens et vigilans virgo Catharina 

qualis es cum sponso qui te elegit de mundo; 

quam pulchra quam mirabilis quanta luce spectabilis; 

inter Sion juvenculas et Jerusalem filias 

thalamo gaudes regio conjuncta dei filio. 

 

Wara l-Arċisqof jgħid din it-talba: 

 

Nitolbu. 

Mulej Alla tagħna, 

Inti mlejt b’kotra ta’ doni tas-sema 

lill-Verġni Santa Katarina: 

ħeġġiġna hawn fl-art bil-virtujiet tagħha, 

biex nithennew magħha fil-għerf ta’ dejjem. 

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna li hu Alla, 

u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

għal dejjem ta’ dejjem. 
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Id-Djaknu jgħid: 

Nitolbu, f’dan iż-żmien ta’ tbatija fid-dinja, għal dawk kollha 

milquta mill-imxija tal-Coronavirus, għall-morda, għat-tobba u l-

infermiera u dawk li jieħdu ħsieb il-kura ta’ min hu marid u l-

familji tagħhom, għal dawk li għandhom ir-responsabiltà jieħdu 

deċiżjonijiet serji f’din is-sitwazzjoni, għal dawk li huma 

responsabbli mill-ordni pubbliku u mid-dixxiplina, għal dawk li 

tilfu x-xogħol u l-familji tagħhom, għal dawk li tilfu lil xi ħadd 

għażiż għalihom u għall-mejtin tagħhom. 

 

L-Arċisqof jgħid: 

O Alla, inti l-mistrieħ tagħna fit-taħbit, 

il-qawwa tagħna fil-mard, il-faraġ fin-niket; 

ħares bi ħniena lejn il-bnedmin, li inti ħlaqthom xbieha tiegħek  

u ridt li jkunu mifdija bid-Demm qaddis  

ta’ Ibnek imxerred fuq is-salib 

u mogħtija ħajja ġdida bil-qawmien tiegħu mill-imwiet: 

ieqaf magħhom;  

fejjaqhom mill-mard,  

farraġhom fin-niket, sabbarhom fid-dwejjaq;  

agħti lil dawk li jeħtiġuhom l-għerf u l-qawwa mis-sema,  

u daħħal fil-mistrieħ ta’ dejjem li dawk li raqdu għal dejjem;  

qawwilna qalbna biex, bil-fidi  

nitqawwew fl-imħabba tagħna lejk u għal xulxin  

u hekk nimtlew bit-tama ta’ ġejjieni aħjar għal kulħadd.  

Bi Kristu Sidna. 
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Tingħata l-indulġenza parzjali b’dawn il-kliem, mill-Arċipriet: 
 

Missierna f’Ġesù Kristu  

Monsinjur Charles Jude Scicluna 

għall-grazzia ta’ Alla u tas-Sede Appostolika,  

Arċisqof ta’ Malta, 

jagħti indulġenza parzjali kif tagħti l-Knisja. 
 

Itolbu għaldaqshekk lil Alla 

għall-hena tal-Papa Franġisku, 

għall-providenza ta’ Alla Ragħaj tal-Knisja, 

għal Monsinjur Arcisqof u għall-Isqfijiet kollha 

u għal Ommna l-Knisja Mqaddsa. 

 

L-Arċisqof jinżel għarkopptejh filwaqt li jkanta: 
 

Misericordia. Misericordia. Misericordia.  
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Fit-triq lejn il-Knisja ta’ San Girgor, jingħad jew jitkanta: 

 

Salm 70 

 

℣. O Alla, ejja eħlisni! 

℟. Mulej, fittex għinni! 

℣. Ħa jistħu u jinfixlu 

℟. dawk li jfittxu jneħħuli ħajti. 

℣. Ħa jerġgħu lura mħawwda 

℟. dawk li jifirħu bid-deni tiegħi. 

℣. Ħa jerġgħu lura kollhom mistħija 

℟. dawk li jiddieħku bija. 

℣. Jithennew u jifirħu bik 

℟. dawk kollha li jfittxuk; 

℣. jgħidu dejjem: “Kbir hu Alla,” 

℟. dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek. 

℣. Imma jien, fqajjar u msejken; 

℟. o Alla, fittex għinni! 

℣. Inti l-għajnuna u l-ħelsien tiegħi: 

℟. iddumx ma tgħinni, Mulej! 

℣. Glorja lill-Missier, u lill-Iben, 

℟.  u lill-Ispirtu s-Santu. 

℣. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 

℟.  u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

℣. Eħles, Mulej lil-qaddejja tiegħek. 

℟. Alla tiegħi, jien fik nittama. 

℣. Kun għalina, Mulej, torri ta’ qawwa. 

℟. Quddiem l-għedewwa tiegħi. 

℣. Mulej, la tħarisx lejn dnubieta. 
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℟. Tagħmilx ħaqq minna skont ħtijietna. 

℣. Żomm taħt il-ħarsien tiegħek lill-Papa Franġisku, 

℟. żommu sħiħ fir-ruħ u fil-ġisem u qaddsu fuq din l-art. 

℣. Agħti, Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem lil ħutna li mietu; 

℟. il-ħlas mistħoqq fil-ħajja ta’ dejjem. 

℣. jistrieħu fis-sliem. 

℟. Ammen. 

℣. Mulej, isma’ t-talba tiegħi. 

℟. U ħalli leħnek jasal sa għandek. 

 

 

Imbagħad jitkanta t-Te Deum.  

 

TE DEUM 

 

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur. 

Te æternum Patrem omnis terra veneratur. 

Tibi omnes Angeli; tibi cœli et universæ Potestates; 

Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cœli et terra maiestatis gloriæ tuæ. 

Te gloriosus Apostolorum chorus, 

Te Prophetarum laudabilis numerus, 

Te Martyrum candidatus laudat exercitus. 

Te per orbem terrarium Santa confitetur Ecclesia, 

Patrem immensæ maiestatis: 

venerandum tuum verum et unicum Filium; 

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 

Tu Rex gloriæ, Christe. 
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Tu Patris sempiternus es Filius. 

Tu ad liberandum suscepturus hominem, 

non horruisti Virginis uterum. 

Tu, devicto mortis aculeo, 

aperuisti credentibus regna cœlorum. 

Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. 

Iudex crederis esse venturus. 

Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni: 

quos pretioso sanguine redemisti. 

Æterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari. 

Salvum fac populum tuum, 

Domine, et benedic hereditati tuæ. 

Et rege eos, et extolle illos usque in æternum. 

Per singulos dies benedicimus te; 

Et laudamus Nomen tuum in sæculum, 

et in sæculum sæculi. 

Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire. 

Miserere nostri domine, miserere nostri. 

Fiat misericordia tua, Domine, super nos,  

quemadmodum speravimus in te. 

In te, Domine, speravi: non confundar in æternum. 
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Malli l-purċissjoni tasal f’din il-Knisja, l-Arċisqof jgħid: 

 

℣. Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. 

℟. Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem. 

℣. Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema. 

℟. Ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

℣. Mulej isma’ t-talba tiegħi. 

℟. U ħalli leħni jasal sa għandek. 

℣. Il-Mulej magħkom. 

℟. U miegħek ukoll. 

 

 

Nitolbu: 

O Alla, 

aħna nistqarru li kull ma għanda u kull ma aħna 

huwa nieżel minn għandek 

li Inti il-Missier ta’ kull għotja; 

għallimna niżżu ħajr lit-tijieba tiegħek bla qies 

għall-ġid kollu li tagħtina 

u nħobbuk b’qalbna kollha 

u b’ruħna kollha. 

Bi Kristu Sidna. 

 

℟. Ammen. 
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Titkanta jew tingħad l-antifona ta’ Santa Katarina. 

 

Prudens et vigilans virgo Catharina 

qualis es cum sponso qui te elegit de mundo; 

quam pulchra quam mirabilis quanta luce spectabilis; 

inter Sion juvenculas et Jerusalem filias 

thalamo gaudes regio conjuncta dei filio. 

 

Wara l-Arċisqof jgħid din it-talba: 

 

Nitolbu. 

Mulej Alla tagħna, 

Inti mlejt b’kotra ta’ doni tas-sema 

lill-Verġni Santa Katarina: 

ħeġġiġna hawn fl-art bil-virtujiet tagħha, 

biex nithennew magħha fil-għerf ta dejjem. 

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna li hu Alla, 

u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

għal dejjem ta’ dejjem. 

 

L-Arċisqof jinżel għarkopptejh filwaqt li jkanta: 

 

Misericordia. Misericordia. Misericordia. 
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Malli tispiċċa din it-talba, l-Arcisqof jagħti l-barka: 
 

℣. Il-Mulej magħkom. 

℟. U miegħek ukoll. 

℣. Ikun imbierek isem il-Mulej. 

℟. Min issa u għal dejjem. 

℣. Il-għajnuna tagħna f’isem il-Mulej. 

℟. Li għamel is-sema u l-art. 

℣. Iberikkom Alla li jista’ kollox, 

 il-Missier,  u l-Iben,  u l-Ispirtu  s-Santu. 

℟. Ammen.  

 

 

 

 

 

 


