
Velja ta’ Għid il-Ħamsin 2009 
 

 

“Ilkoll imtlew bl-Ispirtu s-Santu u bdew ixandru l-Kelma ta’ Alla bil-kuraġġ kollu”. 

(Atti 4:31) 

 

 

IR-RIT TAL-BIDU 
Animatur 

 

Kant tad-dħul: Spirtu qaddis tal-Mulej 

 

Spirtu Qaddis tal-Mulej, 

dawwal lil moħħna, lil qalbna biss bik. 

Kun għalina s-serħ, 

milja ta’ kull ferħ. 

Qawwi lil ruħna, Mulej. 

 

Spirtu tal-paċi, tal-għerf, 

għallimna nħobbu u naħfru bla rbit. 

Ġedded wiċċ il-art, 

fejjaq minna l-mard, 

ejja aħjina, Mulej. 

 

Spirtu ta’ faraġ, ta’ dawl, 

il-għawġ dallamna, farrakna bis-sħiħ; 

’tina l-għerf meħtieġ, 

nagħrfu nimxu t-triq 

biex ngħixu ħajja fis-sliem. 

 

Spirtu ta’ mħabba bla qies, 

lilek foħrija minn qalbna nagħtuk,   

flimkien mal-Missier, 

ma’ Ġesù l-ħellies, 

lilkom kull glorja.  Amen. 

 

Meta l-korteo jasal quddiem l-altar, iċ-ċelebrant jinċensa l-altar u l-blandun. 

 

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

Ġemgħa: Amen. 

 

Ċelebrant: 

Il-Mulej, it-tama tagħna, 

li jsawwab fuqna l-ferħ u s-sliem 

u li jqawwina bl-Ispirtu s-Santu, 

ikun magħkom ilkoll. 

Ġemgħa: U miegħek ukoll. 

 

Imbagħad iċ-ċelebrant jintroduċi: 

 



Iċ-Ċerimonja tad-Dawl 

 

Ċelebrant: 

Ejjew infaħħru u nbierku lill-Mulej, Sid il-ħajja tagħna. 

Huwa ried li llum ninġabru hawn flimkien, 

biex jaċċertana mill-imħabba li sawwab fuqna 

permezz tal-Ispirtu s-Santu. 

 

F’għaqda sħiħa mal-Imqaddsa Marija, 

Omm Ġesù u Ommna, 

flimkien mal-Appostli u l-glorjużi martri tal-bieraħ u llum, 

nitolbu bil-ħniena lill-Ispirtu s-Santu jxerred fuqna d-doni tiegħu. 

 

Iċ-ċelebrant bin-nar tal-blandun jixgħel tnax-il xemgħa, li jirrappreżentaw it-tnax-il Appostlu 

tal-Ħaruf, li fuqhom hi mibnija l-Knisja.  Filwaqt li jinxtegħlu l-fjakkli, kulħadd ikanta: 

 

Kant: Spirtu Qaddis li ħlaqtna 

 

Spirtu Qaddis li ħlaqtna, 

ejja lill-moħħ dawlilna, 

imla bil-grazzja tiegħek 

il-qlub li int ħlaqtilna. 

 

Int l-akbar don ta’ Alla 

li tieqaf dejjem magħna, 

għajn, ħajja, nar, imħabba 

u qawwa tar-ruħ tagħna. 

 

Int tqassam seba’ doni, 

int l-id il-leminija 

tal-Missier, minnu mwiegħed, 

fik bl-għerf l-ilsna mogħnija. 

 

Ixgħel id-dawl lis-sensi, 

kebbes il-qlub bl-imħabba, 

u saħħaħ dan ġisimna 

mill-mard li fih jitrabba. 

 

Bogħod minna żomm lill-għadu, 

lilna fis-sliem henjin, 

mexxina int biex nibqgħu 

mid-deni meħlusin. 

 

Agħmel li nsiru nafu 

bik lill-Missier u ’l-Ibnu, 

li fik, Spirtu li tqaddes, 

bla nieqfu dejjem nemmnu. 

Amen. 

 



Tifkira tal-Magħmudija u traxxix bl-ilma mill-fonti tal-Magħmudija 

 

Animatur:  

Fl-imgħoddi l-Knisja kienet tiċċelebra s-sagramenti tal-Magħmudija u tal-Griżma tal-Isqof 

fil-lejl qaddis tal-Għid, fil-lejl li fih, grazzi għar-rebħa ta’ Kristu fuq id-dnub u l-mewt, il-

bniedem jitwieled għall-ħajja ġdida bħala iben Alla.  Għalhekk fis-sahra tal-Għid il-ġemgħa 

ta’ dawk li jemmnu hi msejħa biex iġġedded il-wegħdiet tal-Magħmudija. 

 

Fis-sahra ta’ Għid il-Ħamsin il-Knisja ssejħilna biex nagħmlu tifkira tal-Magħmudija 

tagħna, billi nimpenjaw ruħna li ngħixu ta’ Kristjani bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu u bil-

qawwa tal-Ewkaristija.  

 

Ċelebrant: 

Għeżież, insejħu l-barka ta’ Alla l-Missier, biex dan is-sinjal tat-traxxix jgħajjex fina l-

grazzja tal-Magħmudija, li permezz tagħha ġejna mgħaddsa fil-mewt tal-Mulej biex inqumu 

miegħu għall-ħajja ġdida. 

 

Mument qasir ta’ talb fis-skiet. 

 

Ċelebrant: 

O Missier, li mill-Ħaruf issagrifikat fuq is-salib ridt li joħorġu għejjun ta’ ilma ħaj. 

  

Ġemgħa: Glorja u tifħir lil ismek, Mulej.  

 

Ċelebrant:  

O Kristu, li ġġedded iż-żgħożija tal-Knisja bil-ħasil tal-ilma u bil-qawwa tal-Kelma tal-ħajja.  

  

Ġemgħa: Glorja u tifħir lil ismek, Mulej.  

 

Ċelebrant: 

O Spirtu, li fl-ilma tal-Magħmudija ġġeddidna u tagħmel minna bidu ta’ umanità ġdida. 

  

Ġemgħa: Glorja u tifħir lil ismek, Mulej.  

 

Ċelebrant: 

O Alla li tista’ kollox, li fis-sinjali mqaddsa tal-fidi tagħna ġġedded l-għeġubijiet tal-ħolqien 

u tal-fidwa, agħmel li dawk kollha li twieldu mill-ġdid bil-Magħmudija jkunu xandara u 

xhieda tal-Għid li dejjem iġedded il-Knisja tiegħek.  Bi Kristu Sidna. 

 

Ġemgħa: Amen. 

 

L-Isqof iroxx l-ilma tal-Magħmudija fuq il-ġemgħa miġbura li tbaxxi rasha u tagħmel is-

sinjal tas-salib.  Waqt it-traxxix bl-ilma jsir il-kant. 

 



Kant: Rajt l-ilma ħiereġ 

 

Rajt (rajt, rajt) l-ilma ħiereġ mit-Tempju, 

min-naħa tal-lemin, hallelujah. 

U kull min intlaħaq minn dan l-ilma, 

ilkoll raw is-salvazzjoni, 

u jgħidu: “Hallelujah, hallelujah”. 

 

Imbagħad iċ-ċelebrant jintroduċi l-Liturġija tal-Kelma. 

 

 

 

LITURĠIJA TAL-KELMA 
 

Ċelebrant: 

Ħuti għeżież, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta’ din il-velja qaddisa.  Ejjew issa 

ninġabru ħalli nisimgħu l-Kelma ta’ Alla.  Inħejju lilna nfusna billi, bi kliem San Ġorġ Preca, 

flimkien nitolbu lill-Ispirtu s-Santu jħeġġeġ il-qalb tagħna. 

 

Flimkien: 

Spirtu Santu Alla, li minnek divinament ispirati tkellmu l-bnedmin qaddisin biex jgħarrfuna 

x’għandna nemmnu u x’għandna nagħmlu jekk irridu l-ħajja ta’ dejjem; agħtina, nitolbuk, is-

sens biex nifhmu l-kliem tal-verità eterna, u agħtina l-grazzja tiegħek biex inkunu nistgħu 

nagħrfu u nagħmlu dak li jogħġob lilek.  Int li tipproċedi mill-Missier u mill-Iben, li flimkien 

tgħixu u ssaltnu fl-unità tan-natura u fit-Trinità tal-Persuni, Bidu u Tmiem.  Amen. 

 

L-Ewwel Qari 

 

Qari mill-ktieb tal-Ġenesi (Ġen 11:1-9). 

 

L-art kollha kienet ilsien wieħed u kliem wieħed.  Meta l-bnedmin telqu mil-Lvant sabu wita 

f’art Singħar u baqgħu hemm.  U qalu wieħed lil-ieħor: “Ejjew nagħmlu l-madum u naħmuh 

sewwa!”.  U l-madum kienu jużawh flok il-ġebel, u l-qatran flok it-tajn.  U reġgħu qalu: 

“Ejjew nibnu belt għalina, u torri, bil-quċċata tiegħu tilħaq is-smewwiet, u nagħmlu isem 

għalina, ħalli ma nixterdux mal-wiċċ kollu tal-art”. 

U l-Mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin.  U l-Mulej qal: 

“Arahom, poplu wieħed u lsien wieħed għalihom ilkoll.  U dan għadu l-bidu ta’ xogħolhom; 

issa kull ma jiġihom f’rashom xejn ma jaqtgħalhom qalbhom!  Ejja, ħa ninżlu u nħabblulhom 

ilsienhom, ħalli ma jifhmux ilsien xulxin”. 

U l-Mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha, u waqfu mill-bini tal-belt.  

Għalhekk bdew isejħulha Babel, għax hemm ħawwad il-Mulej ilsien l-art, u minn hemm 

xerridhom il-Mulej mal-wiċċ kollu tal-art. 

 

Il-Kelma tal-Mulej. 

R/. Irroddu ħajr lil Alla. 

 

Salm Responsorjali (Salm 32) 

 

Ritornell kantat: Il-Mulej isaltan fuq il-popli kollha. 

 



Il-Mulej ixejjen il-fehmiet tal-ġnus, 

ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. 

Imma l-fehma tal-Mulej tibqa’ għal dejjem, 

minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta’ moħħu.  R/. 

 

Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu, 

il-poplu li hu għażel b’wirtu. 

Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej, 

u jara l-bnedmin kollha.  R/. 

 

Mill-post fejn jgħammar jistħarreġ  

fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art. 

Hu jsawwar il-qalb ta’ kull wieħed, 

u jagħraf għemilhom kollu.  R/. 

 

Talba 

 

Ċelebrant: 

Nitolbu. 

Sawwab fuqna, Missier Qaddis, il-grazzja tal-Ispirtu s-Santu, 

biex il-bnedmin kollha, 

filwaqt li jfittxu dejjem l-għaqda ta’ bejniethom,  

iwarrbu kull mibegħda, 

biex fid-dinja jkun hawn familja waħda 

li b’leħen wieħed 

tfaħħar lil Kristu, il-Mulej. 

Hu li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

għal dejjem ta’ dejjem. 

Ġemgħa: Amen. 

 

It-Tieni Qari 

 

Qari mill-ktieb tal-Eżodu (Eż 19:3-8,16-20). 

 

F’dak iż-żmien, Mosè tala’ ħdejn Alla, u l-Mulej sejjaħlu mill-muntanja u qallu: “Dan għid lil 

dar Ġakobb u għarraf lil ulied Israel: ‘Rajtu intom x’għamilt lill-Eġizzjani, u kif lilkom 

ġarrejtkom fuq il-ġwienaħ tal-ajkli u ressaqtkom lejja.  Issa, jekk tisimgħu leħni u żżommu l-

patt tiegħi, intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-popli kollha, għax l-art kollha tiegħi.  Intom 

tkunu għalija saltna ta’ qassisin u ġens qaddis’.  Dan hu l-kliem li tgħid lil ulied Israel”. 

Imbagħad Mosè mar sejjaħ lix-xjuħ tal-poplu, u qegħdilhom quddiemhom dan il-kliem 

kollu li ordnalu l-Mulej.  U l-poplu kollu wieġeb b’leħen wieħed u qalu: “Kull ma qal il-

Mulej aħna nagħmluh”.  U Mosè ressaq kliem il-poplu quddiem il-Mulej. 

Fit-tielet jum mas-sebħ kien hemm ragħad u beraq, u sħab oħxon għatta l-muntanja.  

Instama’ wkoll iż-żarżir qawwi tat-tromba, u triegħed il-poplu kollu fil-kamp.  Mosè ħareġ il-

poplu mill-kamp biex jiltaqgħu ma’ Alla; u waqfu f’riġlejn il-muntanja.  Il-muntanja tas-Sinaj 

bdiet iddaħħan kollha kemm hi, għax niżel fuqha l-Mulej fin-nar.  Id-duħħan beda tiela’ ’l fuq 

bħad-duħħan tal-forn, u l-muntanja kienet titheżheż kollha.  Kull ma jmur id-daqq tat-tromba 

kien dejjem jitqawwa.  Imbagħad tkellem Mosè, u Alla wieġbu b’ragħda.  U niżel il-Mulej 



fuq il-quċċata tal-muntanja tas-Sinaj, u l-Mulej sejjaħ lil Mosè biex jitla’ fuq il-quċċata tal-

muntanja u Mosè tela’. 

 

Il-Kelma tal-Mulej. 

R/. Irroddu ħajr lil Alla. 

 

Salm Responsorjali (Salm 102) 

 

Ritornell kantat: Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej.  

 

Hu li jaħfer dnubietek kollha, 

ifejjaq il-mard tiegħek kollu; 

jifdi lil ħajtek mill-qabar, 

iħaddnek bit-tjieba u l-ħniena; 

ixabba’ bil-ġid snin ħajtek.  R/. 

 

Il-Mulej jagħmel is-sewwa 

u l-ħaqq mal-maħqurin kollha. 

Hu għarraf lil Mosè l-ħsieb tiegħu, 

l-għemejjel tiegħu lil ulied Israel.  R/. 

 

Ħanin u twajjeb il-Mulej, 

idum ma jagħdab u kollu mogħdrija. 

Ma joqgħodx jitlewwem magħna, 

u anqas ma jinkorla għal dejjem.  R/. 

 

Talba 

 

Ċelebrant: 

Nitolbu. 

O Alla tal-Patt il-Qadim u l-Ġdid, 

li għarraft lilek innifsek permezz tan-nar fuq il-muntanja qaddisa 

u nhar Għid il-Ħamsin: 

eqred f’ħuġġieġa nar 

is-suppervja u l-għira tagħna, 

u kebbes fina n-nar ta’ mħabbtek, 

biex Israel il-ġdid, b’fehma waħda, 

jilqa’ bil-ferħ il-liġi dejjiema ta’ mħabbtek. 

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, 

li miegħek jgħix u jsaltan, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

Alla, 

għal dejjem ta’ dejjem. 

Ġemgħa: Amen. 

 



It-Tielet Qari 

 

Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel (Eżek 37:1-14). 

 

F’dak iż-żmien ġiet fuqi id il-Mulej u ħaditni fl-Ispirtu tal-Mulej u qegħditni f’nofs il-wied.  

Dan kien miżgħud bl-għadam.  Huwa għaddieni dawramejt madwarhom, u kien hemm kotra 

kbira mxerrda mal-wied, u kienu kollha niexfa qoxqox. 

U l-Mulej qalli: “O bniedem, jista’ dan l-għadam jerġa jieħu l-ħajja?”.  Jien weġibt: “Sidi 

Mulej, dan inti tafu”.  U qalli: “Ħabbar lil dan l-għadam u għidlu: ‘O għadam niexef, isma’ l-

Kelma tal-Mulej.  Hekk qal Sidi l-Mulej: “Ara, jien se nġib fik ir-ruħ, inti terġa’ tgħix.  U 

nqiegħed fik in-nervi, u ntellagħlek il-laħam, u niksik bil-ġilda, u nqiegħed fik ir-ruħ.  U inti 

terġa’ tgħix, u tkun taf li jiena l-Mulej”’”. 

Imbagħad ħabbart kif ordnali.  U jiena u nħabbar instema’ ħoss, u ara, l-għadam tqanqal, 

u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma.  Jien ħarist, u ara, ġew fihom in-nervi, 

tela’ l-laħam u nksew bil-ġilda.  Imma ruħ ma kienx hemm fihom.  U qalli: “Ħabbar lir-ruħ, 

ħabbar, o bniedem, u għid lir-ruħ: ‘Hekk qal Sidi l-Mulej: “Ejja, ruħ, mill-erbat irjieħ tad-

dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin, ħa jerġgħu jieħdu l-ħajja”’”.  Jien ħabbart kif ordnali, u r-ruħ 

daħlet fihom, u reġgħu ħadu l-ħajja, u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbir fuq li kbir. 

U qalli: “O bniedem, dan l-għadam huwa d-dar kollha ta’ Israel.  Ara, huma jgħidu: 

‘Nixef għadamna, it-tama tagħna għabet, inqridna għal kollox’.  Għalhekk ħabbrilhom u 

għidilhom: ‘Hekk qal Sidi l-Mulej: “Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellagħkom mill-

oqbra tagħkom, poplu tiegħi.  U jiena nqiegħed ruħi fikom, u terġgħu tieħdu l-ħajja. 

Inqegħidkom f’artkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej.  Hekk għidt, u hekk nagħmel; oraklu 

tal-Mulej”’”. 

 

Il-Kelma tal-Mulej. 

R/. Irroddu ħajr lil Alla. 

 

Salm Responsorjali (Salm 51) 

 

Ritornell kantat: Oħloq fija qalb safja, o Alla. 

 

Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek; 

fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. 

Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi; 

naddafni mid-dnub tiegħi.  R/. 

 

Int li tħobb il-qalb sinċiera, 

għallimni l-għerf fil-fond ta’ qalbi. 

Roxxni bl-ilma u nissaffa, 

aħsilni u aktar mis-silġ nibjad.  R/. 

 

Oħloq fija qalb safja, o Alla, 

u spirtu qawwi ġedded fija. 

La twarrabnix minn quddiemek, 

tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek.  R/. 

 



Talba 

 

Ċelebrant: 

Nitolbu. 

O Alla, Missier u ħallieq ta’ kollox, 

onfoħ fuqna dak in-nifs tiegħek, 

li fil-bidu tad-dinja kien jittajjar fuq wiċċ l-ibħra, 

biex qalbna u moħħna 

jkunu dejjem mimlija bik, 

u dakinhar ta’ tmiem il-mixja tagħna fuq din l-art 

tqajjem lil ġisimna għall-ħajja bla tmiem. 

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, 

li miegħek jgħix u jsaltan, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

Alla, 

għal dejjem ta’ dejjem. 

Ġemgħa: Amen. 

 

Ir-Raba’ Qari 

 

Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġoel (Ġoel 3:1-5). 

 

Dan jgħid il-Mulej: 

“Jiena nsawwab l-ispirtu tiegħi fuq il-ħlejjaq kollha. 

Uliedkom iħabbru, subien u bniet, 

ikollhom ħolm ix-xjuħ tagħkom, 

iż-żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet. 

U fuq l-ilsiera wkoll, irġiel u nisa, 

insawwab l-ispirtu tiegħi f’dawk il-jiem. 

Fis-sema u l-art nuri sinjali, 

demm u nar u kolonni ta’ duħħan!”. 

Ix-xemx tinbidel fi dlam 

u l-qamar f’demm 

qabel ma jasal jum il-Mulej, 

kbir u tal-biża’! 

Jeħlisha kull min isejjaħ isem il-Mulej; 

għaliex fuq il-muntanja ta’ Sijon u Ġerusalemm 

ikun hemm il-meħlusin, 

kif qal il-Mulej; 

u fost il-maħrubin 

ikun hemm min isejjaħlu l-Mulej. 

 

Il-Kelma tal-Mulej. 

R/. Irroddu ħajr lil Alla. 

 

Salm Responsorjali (Salm 104) 

 

Ritornell kantat: Ibgħat, Mulej, l-Ispirtu tiegħek, u ġedded il-wiċċ tal-art. 

 



Inti frixt is-smewwiet bħal tinda, 

waqqaft fuq l-ilma l-għamajjar għolja tiegħek. 

Int tagħmel is-sħab mirkeb tiegħek,  

fuq ġwienaħ ir-riħ tiġġerra.  R/. 

 

L-għejjun tiftħilhom għal ġol-widien, 

u huma jiġru qalb l-għoljiet. 

Jisqu l-bhejjem kollha tar-raba’, 

u l-ħmir selvaġġi jaqtgħu l-għatx tagħhom.  R/. 

 

Jekk taħbi wiċċek, huma jinfixlu; 

jekk teħdilhom nifishom, imutu, 

u lejn it-trab jerġgħu jmorru. 

Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu, 

u inti ġġedded il-wiċċ tal-art.  R/. 

 

Jibqa’ sebħ il-Mulej għal dejjem! 

Jifraħ il-Mulej bl-għemejjel tiegħu! 

Kif hu jħares lejn l-art titheżheż; 

kif imiss l-għoljiet, idaħħnu.  R/. 

 

Talba 

 

Ċelebrant: 

Nitolbu. 

Agħti widen, Mulej, għas-sejħa tal-Knisja tiegħek, 

magħquda f’talba waħda f’din il-velja qaddisa. 

Sawwab fuqha l-Ispirtu qaddis tiegħek, 

ħa jdawwal l-imħuħ ta’ dawk kollha 

mwielda mill-ġdid bil-Magħmudija, 

biex jagħtu xhieda profetika. 

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, 

li miegħek jgħix u jsaltan, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

Alla, 

għal dejjem ta’ dejjem. 

Ġemgħa: Amen. 

 

Kant: Glorja 

 

Mal-kant tal-Glorja tinxtegħel il-faċċata tal-knisja. 

 

Glorja ’l Alla, glorja, 

glorja fl-għoli tas-smewwiet, 

u paċi fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba. 

Infaħħruk, inberkuk, nadurawk, nagħtuk ġieħ. 

Irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. 

Mulej Alla, sultan tas-sema, 

Alla Missier li tista’ kollox. 

Mulej, Iben waħdieni Ġesù Kristu. 



Mulej Alla, Ħaruf t’Alla, bin il-Missier. 

Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina. 

Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ilqa’ t-talb tagħna. 

Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenn għalina. 

Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, 

int waħdek l-għoli, Ġesù Kristu, 

mal-Ispirtu s-Santu  

fil-glorja tal-Missier Alla. 

Amen.  Amen. 

 

Kolletta 

 

Ċelebrant: 

Nitolbu. 

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, 

inti tridna niċċelebraw il-misteru kollu tal-Għid 

bħala festa waħda kbira 

matul iż-żmien qaddis ta’ ħamsin jum; 

agħmel li l-ġnus imxerrda, kull wieħed bi lsien għalih, 

bil-grazzja tiegħek ikunu ġemgħa bejniethom 

fl-istqarrija waħda ta’ ismek. 

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, 

li miegħek jgħix u jsaltan, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

Alla, 

għal dejjem ta’ dejjem. 

Ġemgħa: Amen. 

 

Il-Ħames Qari 

 

Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Appostli (Atti 2:1-11). 

 

Kien nhar Għid il-Ħamsin, u l-Appostli u l-aħwa kienu lkoll flimkien f’post wieħed.  F’daqqa 

waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta’ riħ qawwi, li mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin.  U 

dehrulhom ilsna qishom tan-nar, li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom.  Imtlew 

ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew jitkellmu b’ilsna oħra, skond ma l-Ispirtu s-Santu kien 

jagħtihom li jitkellmu. 

Mela f’Ġerusalemm kienu jgħixu xi Lhud twajba, li kienu ġew hemm minn kull nazzjon 

li hawn taħt is-sema.  Malli nstema’ dan il-ħoss, inġabret ġemgħa ta’ nies, ilkoll imħawdin 

għax kull wieħed minnhom kien jisma’ l-Appostli jitkellmu bl-ilsien tiegħu. 

Dawn, mibluhin u mistagħġbin, bdew jgħidu: “Dawn li qegħdin jitkellmu m’humiex 

kollha mill-Galilija?  Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bi lsien art 

twelidu?  Partin, Medin u Għelamin, nies li ġew mill-Mesopotamja, mil-Lhudija, mill-

Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, minn Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-

Libja madwar Cirene, dawk li ġew minn Ruma, kemm Lhud u kemm proseliti, nies minn 

Kreta u Għarab, aħna lkoll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna l-għeġubijiet ta’ 

Alla!”. 

 

Il-Kelma tal-Mulej. 

R/. Irroddu ħajr lil Alla. 



 

Sekwenza 
 

Kulħadd iqum bilwieqfa. 

 

Lettur: 

Spirtu s-Santu, ejja fina, 

raġġ ta’ dawl qaddis agħtina, 

xerrdu f’ruħna mis-smewwiet. 

 

Ġemgħa: 

O Missier il-foqra tiegħek, 

inti ġġib id-doni miegħek, 

tagħni b’dawlek qalb l-ulied. 

 

Lettur: 

Inti l-aqwa faraġ tagħna, 

fik kull hena x’ħin tkun magħna, 

tħossok fewġa ħelwa r-ruħ. 

 

Ġemgħa: 

Fl-għejja lejn is-serħ twassalna, 

jekk imħeġġa wisq trażżanna, 

mill-għajnejn tixxotta d-dmugħ. 

 

Lettur: 

O dawl hieni ta’ qdusija, 

nitolbuk li bik mimlija 

tkun il-qalb ta’ kull fidil. 

 

Ġemgħa: 

Mingħajr dawlek li jmexxina 

ebda ħajr ma jkun hemm fina, 

ebda safa fil-għemil. 

 

Lettur: 

Naddaf kull fejn hemm it-tbajja’, 

fejn hemm nixfa reġġa’ l-ħajja, 

lill-miġruħ agħtih fejqan. 

 

Ġemgħa: 

Rattab fina l-ebusija, 

agħti lill-berdin bżulija, 

għin fit-triq lil min beżgħan. 

 

Lettur: 

Agħti s-seba’ doni tiegħek 

lil min jimxi fidil miegħek 

u li fik jistrieħ kull ħin. 



 

Ġemgħa: 

Agħti ’l kull virtù sabiħa 

ħlas ta’ salvazzjoni sħiħa, 

agħti l-ġenna lit-tajbin. 

Amen.  Hallelujah. 

 

Versett qabel l-Evanġelju 

 

Kant: Hallelujah.  Halleluljah. 

 

Ejja, Spirtu s-Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta’ mħabbtek. 

 

Kant: Hallelujah. 

 

L-Evanġelju 

 

Il-Mulej magħkom. 

R/. U miegħek ukoll. 

 

Qari mill-Evanġelju mqaddes skond San Ġwann. 

R/. Glorja lilek, Mulej. 

 

Dak il-Ħadd filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa 

mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem 

għalikom!”. 

Kif qal hekk uriehom idejh u ġenbu.  Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej.  Imbagħad 

Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom!  Kif Missieri bagħat lili, hekk jiena nibgħat 

lilkom”. 

Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu.  Dawk li taħfrulhom 

dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma”. 

 

Il-Kelma tal-Mulej. 

R/. It-tifħir lilek, Kristu. 

 

Omelija 

 

Tifkira tal-Griżma tal-Isqof 

 

Animatur: 

Wara li għexna mill-ġdid it-tifkira tal-Magħmudija, ejjew issa niddisponu ruħna biex 

nagħmlu wkoll it-tifkira tas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof, fejn inġeddu r-rieda ħielsa u l-

ferħ qaddis li nkunu xhud kuraġġjużi tal-Vanġelu fost ħutna. 

 

Ċelebrant: 

Ħuti għeżież, fil-lejl qaddis tal-Għid ġeddidna l-wegħdiet tal-Magħmudija tagħna.  F’dan il-

lejl ta’ Penekoste nfakkru wkoll is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof, ir-rigal tal-Missier lil 

uliedu, siġill li jwettaq l-inpenn Kristjan tagħna, il-milja tal-Ispirtu ta’ Kristu, li jagħmilna 

xhud u xandara tas-Saltna.  Magħquda flimkien ejjew nagħmlu tifkira tal-Ispirtu li aħna 

nirċievu f’kull sagrament li niċċelebraw. 



 

Wettaq, o Alla, dak li għamilt fina. 

 

Ġemgħa: Permezz tal-Knisja tiegħek, Ġerusalemm il-ġdida. 

 

Ċelebrant: 

Spirtu m’hux maħluq, qawwa ewlenija tal-ħolqien, qawwa li tqaddes tal-Knisja, ejja nissel 

fina l-ħajja divina, ferraħ il-belt ta’ Alla bis-seba’ doni tiegħek. 

 

Kant: Veni, Sancte Spiritus. 

 

Ċelebrant: 

Spirtu li jġedded, xmara tal-għajn eterna, nida li ddawwal, ejja u aħsel it-tebgħa tal-ħtija, 

dawwal il-qlub bid-dawl tal-grazzja. 

 

Kant: Veni, Sancte Spiritus. 

 

Ċelebrant: 

Spirtu tal-għerf, leħen tal-profeti, ħlewwa tal-ħeġġa divina, tkellem fil-fond tal-qalb tagħna, 

mexxi lill-Knisja biex tagħraf il-verità sħiħa. 

 

Kant: Veni, Sancte Spiritus. 

 

Ċelebrant: 

Spirtu tal-faraġ, qawwa tad-dgħajfa, ferħ tal-imnikkta, ejja ġedded il-membri għajjiena, farraġ 

il-qlub maqsuma.  

 

Kant: Veni, Sancte Spiritus. 

 

Ċelebrant: 

Spirtu tal-Missier u tal-Iben, li nżilt fuq il-Verġni Marija, mogħti lill-Appostli, li nżilt fuq il-

Knisja, ejja u urina l-wiċċ tal-Missier, urina l-għerf tal-Iben, waqqaf fina l-għamara tiegħek.  

 

Kant: Veni, Sancte Spiritus. 

 

Ċelebrant: 

Spirtu tal-ħajja, nifs etern tal-imħabba, qawwa li ġejja mis-salib, ejja u agħti r-ruħ u ġedded 

lill-Knisja, onfoħ fuq il-qlugħ tagħha. 

 

Kant: Veni, Sancte Spiritus. 

 

Ċelebrant: 

Spirtu tat-talb, balzmu tal-ħlewwa, dilka spiritwali, ejja għajjat fi qlubna t-talba ta’ wlied. 

 

Kant: Veni, Sancte Spiritus. 

 

Ċelebrant: 

Spirtu tal-paċi, għajn tal-ftehim, għaqda tal-imħabba eterna, ejja iġbor il-mitlufa, reġġa’ lura 

l-ulied lejn il-Missier, wettaq l-għaqda fil-Knisja. 

 



Kant: Veni, Sancte Spiritus. 

 

Animatur: 

Kull sagrament li nirċievu jagħtina l-grazzja tal-Ispirtu.  Filwaqt li nfakkru s-Sagramenti 

mqaddsa, nitolbu lill-Ispirtu s-Santu jqaddes li dawk li jirċevuhom. 

 

Ċelebrant: Spirtu tal-Magħmudija. 

Ġemgħa: Irrestawra fina x-xbieha ta’ Kristu. 

 

Ċelebrant: Spirtu tal-Griżma tal-Isqof. 

Ġemgħa: Ġedded il-Knisja f’imħabbtek. 

 

Ċelebrant: Spirtu tal-Ewkaristija. 

Ġemgħa: Ikkonsmana fl-għaqda. 

 

Ċelebrant: Spirtu tal-Qrar. 

Ġemgħa: Ikkonverti lil qlubna. 

 

Ċelebrant: Spirtu tad-Dilka mqaddsa. 

Ġemgħa: Poġġi fina ż-żerriegħa tal-qawmien. 

 

Ċelebrant: Spirtu tas-Saċerdozju. 

Ġemgħa: Agħmilna veri adoraturi tal-Missier. 

 

Ċelebrant: Spirtu tar-Rabta qaddisa. 

Ġemgħa: Qaddes il-Knisja, l-Għarusa ta’ Kristu. 

 

Kant: Veni Creátor 

 

Veni Creátor Spiritus, 

mentes tuórum vísita; 

imple supérna grátia 

quæ tu creásti péctora. 

 

Qui díceris Paráclitus, 

altíssimi dónum Déi, 

fons vívus, ígnis cáritas, 

et spiritális únctio. 

 

Tu septifórmis múnere, 

dígitus patérnæ déxteræ, 

tu rite promíssum Pátris, 

sermóne dítans gúttura. 

 

Accénde lúmen sénsibus, 

infúnde amórem córdibus, 

infírma nóstri córporis 

virtúte fírmans pérpeti. 

 



Hóstem repéllas lóngius, 

pacémque dónes prótinus; 

ductóre sic te praévio, 

vitémus ómne nóxium. 

 

Per te sciámus da Pátrem, 

noscámus atque Fílium, 

téque utriúsque Spíritum 

credámus ómni témpore.  Amen. 

 

Spirtu Qaddis li ħlaqtna, 

ejja lill-moħħ dawlilna, 

imla bil-grazzja tiegħek 

il-qlub li int ħlaqtilna. 

 

Int l-akbar don ta’ Alla 

li tieqaf dejjem magħna, 

għajn, ħajja, nar, imħabba 

u qawwa tar-ruħ tagħna. 

 

Int tqassam seba’ doni, 

int l-id il-leminija 

tal-Missier, minnu mwiegħed, 

fik bl-għerf l-ilsna mogħnija. 

 

Ixgħel id-dawl lis-sensi, 

kebbes il-qlub bl-imħabba, 

u saħaħħ dan ġisimna 

mill-mard li fih jitrabba. 

 

Bogħod minna żomm lill-għadu, 

lilna fis-sliem henjin, 

mexxina int biex nibqgħu 

mid-deni meħlusin. 

 

Agħmel li nsiru nafu 

bik lill-Missier u ’l Ibnu, 

li fik, Spirtu li tqaddes, 

bla nieqfu dejjem nemmnu. 

Amen. 

 

Ċelebrant: 

O Missier, wettaq il-ġrajja tal-grazzja li int għamilt f’dawn uliedna li rċevew is-sagramenti 

tal-bidu tal-ħajja Kristjana; ħarsilhom f’qalbhom id-doni tal-Ispirtu s-Santu, biex ikunu 

ħarriesa fidili tal-Kelma tiegħek u xhieda kuraġġużi ta’ Kristu msallab u rxuxtat.  Hu li jgħix 

u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. 

Ġemgħa: Amen. 

 

 



Stqarrija tal-Fidi (Il-Kredu tal-Appostli) 

 

Jiena nemmen f’Alla l-Missier li jista’ kollox, li ħalaq is-sema u l-art; 

u f’Ġesù Kristu, Ibnu wieħed Sidna; 

li kien ikkonċeput mill-Ispirtu s-Santu, twieled minn Marija Verġni; 

bata taħt il-ħaqq ta’ Ponzju Pilatu, sallbuh, miet u difnuh; 

niżel il-Limbu, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet; 

tela’ fis-smewwiet, qiegħed in-naħa tal-lemin ta’ Alla l-Missier, li jista’ kollox; 

minn hemm għandu jiġi biex jaħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin. 

Nemmen fl-Ispirtu s-Santu; 

il-Knisja Mqaddsa Kattolika; 

ix-Xirka tal-Qaddisin; 

il-maħfra tad-dnubiet; 

il-qawma mill-imwiet; 

il-ħajja ta’ dejjem.  Amen. 

 

 

IL-LITURĠIJA EWKARISTIKA 

 

 

L-offerta tal-ħxejjex u tal-frott u tal-ħobż u l-inbid 

 

Waqt li jitressqu l-offerti, il-kor u l-ġemgħa jkantaw: 

 

Kant: Imbierek int, Mulejja 

 

Imbierek int, Mulejja, 

ħallieq u Missier tagħna, 

fit-tjieba tiegħek tajtna 

dal-ħobż li ġibna magħna, 

mill-frott tal-art għammiela 

u xogħol idejn il-bniedem, 

li minnu jsir għalina 

Ġismek ħaj u tant għażiż. 

 

U miegħu ilqa’ l-għotja 

ta’ bniedem l’hu bla ħila; 

kont inti li sejjaħtli, 

ma nafx x’rajt sabiħ fija! 

Imm’inti mitt għalija, 

tajt ħajtek fuq salib; 

ilqagħha l-“iva” tiegħi, 

jien tiegħek, dejjem qrib. 

 

“Ħabib, nixtieqek tkun dixxiplu tiegħi, 

salibek, tbatijietek ġorr kuljum. 

Jekk tagħti jingħatalek għal mitt darba, 

jekk taqa’ nkun jien li ngħinek tqum”.  (x2) 

 



Imbierek int, Mulejja, 

Ħallieq u Missier tagħna, 

fit-tjieba tiegħek tajtna 

l-inbid li ġibna magħna, 

mill-frott tal-art għammiela 

u xogħol idejn il-bniedem, 

li minnu jsir għalina 

Demmek ħaj u tant għażiż. 

 

U miegħu ilqa’ l-għotja 

ta’ bniedem l’hu bla ħila; 

kont inti li sejjaħtli, 

ma nafx x’rajt sabiħ fija! 

Imm’inti mitt għalija, 

tajt ħajtek fuq salib; 

ilqagħha l-“iva” tiegħi, 

jien tiegħek, dejjem qrib.  Rit. 

 

Ċelebrant: 

Itolbu, ħuti, biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom 

ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista’ kollox. 

 

Ġemgħa: 

Jilqa’ l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju 

għat-tifħir u l-glorja ta’ ismu, 

għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. 

 

Talba fuq l-Offerti 

 

Xerred, Mulej, il-barka tal-Ispirtu tiegħek 

fuq l-offerti li ġibna quddiemek, 

u għin lill-Knisja tiegħek 

biex turi f’dawl qawwi lid-dinja kollha 

il-verità tal-misteru tas-salvazzjoni. 

Bi Kristu Sidna. 

Ġemgħa: Amen. 

 

It-Talba Ewkaristika 

 

Ċelebrant:  Il-Mulej magħkom. 

Ġemgħa: U miegħek ukoll. 

 

Ċelebrant: Nerfgħu qlubna ’l fuq. 

Ġemgħa: Nerfgħuhom lejn il-Mulej. 

 

Ċelebrant:  Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. 

Ġemgħa: Hekk sewwa u xieraq. 

 

Sewwa u xieraq tassew,  

Mulej, Missier Qaddis, Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, 



tajjeb u ta’ ġid għas-salvazzjoni tagħna 

li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. 

 

Għax int, biex ittemm il-Misteru tal-Għid, 

illum għoġbok tagħti l-Ispirtu s-Santu 

lil dawk li għamilthom ulied adottivi tiegħek 

u seħibthom ma’ Ibnek il-waħdieni; 

u l-Ispirtu s-Santu, fil-bidu tal-Knisja, 

ta lill-ġnus kollha biex jagħrfu lil Alla, 

u għaqqad f’xirka waħda l-ħafna ilsna 

fl-istqarrija ta’ fidi waħda. 

 

Għalhekk f’dan il-ferħ tal-Għid, 

imxerred ma’ kullimkien fid-dinja, 

il-bnedmin kollha jimtlew bil-hena. 

U l-Qawwiet tas-sema mas-setgħat tal-Anġli 

jinsġulek innu ta’ glorja, 

u bla heda jtennulek: 

 

Kant: Qaddis 

 

Qaddis, qaddis, qaddis, 

il-Mulej Alla tal-eżerċti. 

Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. 

Hosanna, Hosanna, fl-ogħla tas-smewwiet. 

Imbierek min ġej f’isem il-Mulej. 

Hosanna, Hosanna, fl-ogħla tas-smewwiet. 

 

Ċelebrant: 

Qaddis tassew int, Mulej,  

u jistħoqqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu,  

għax b’Ibnek Ġesù Kristu Sidna  

u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu,  

inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes,  

u tibqa’ dejjem tiġbor għalik poplu  

biex, minn tlugħ ix-xemx sa nżulha,  

issirlek offerta safja. 

 

Il-konċelebranti flimkien: 

Għalhekk, Mulej,  

ġejna quddiemek b’dawn l-offerti,  

biex ikunu kkonsagrati lilek. 

Miċ-ċokon tagħna nitolbuk: 

qaddishom bl-Ispirtu tiegħek 

biex isiru l-Ġisem u † d-Demm  

ta’ Ibnek Ġesù Kristu Sidna  

li bi kmandament tiegħu  

qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. 

 

Għax hu, fil-lejl li fih ingħata għalina,  



ħa l-ħobż,  

raddlek il-ħajr, bierek, qasam,  

ta lid-dixxipli tiegħu u qal: 

 

Ħudu u kulu lkoll minn dan: 

għax dan huwa Ġismi 

li jingħata għalikom. 

 

Hekk ukoll, wara l-ikla,  

ħa l-kalċi, raddlek il-ħajr, bierek,  

ta lid-dixxipli tiegħu u qal: 

 

Ħudu u ixorbu minnu lkoll: 

għax dan huwa l-kalċi ta’ Demmi 

tal-Patt il-Ġdid li jibqa’ għal dejjem: 

id-Demm li jixxerred għalikom 

u għall-bnedmin kollha, 

għall-maħfra tad-dnubiet. 

Agħmlu dan b’tifkira tiegħi. 

 

Ċelebrant: Dan hu l-Misteru tal-Fidi. 

 

Il-kor u l-ġemgħa jkantaw: Hu l-Mulej 

 

Hu l-Mulej, hu l-Mulej, 

huwa qam minn bejn l-imwiet, 

għax hu l-Mulej. 

Kull irkobba tmil, kull ilsien jistqarr: 

Ġesù hu l-Mulej! 

 

Il-konċelebranti flimkien: 

Għalhekk, Mulej, aħna u nagħmlu dan  

b’tifkira tal-Passjoni li biha Ibnek fdiena  

u tal-Qawmien u t-tlugħ glorjuż tiegħu fis-sema,  

aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu 

b’radd il-ħajr noffrulek  

dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. 

Ħares, nitolbuk, lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek,  

agħraf fiha l-Vittma li bis-sagrifiċċju tagħha  

ridt terġa’ tħabbibna miegħek;  

agħmel li aħna, li se nissaħħu bil-Ġisem u d-Demm ta’ Ibnek,  

nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu  

u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. 



 

L-ewwel konċelebrant: 

Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta  

li tibqa’ għal dejjem quddiemek,  

biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt  

mal-magħżulin tiegħek:  

mal-Verġni mqaddsa, Omm Alla, Marija,  

mal-Appostli u l-Martri glorjużi tiegħek, 

u mal-qaddisin kollha 

li, kif nittamaw, jidħlu dejjem għalina quddiemek. 

 

It-tieni konċelebrant: 

Agħmel, nitolbuk, Mulej,  

li din il-Vittma li terġa’ tħabbibna miegħek  

tkun ta’ sliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. 

Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek  

tul il-mixja tagħha fid-dinja:  

il-qaddej tiegħek il-Papa NN,  

l-isqof tagħna NN, 

l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek,  

u l-poplu kollu li int ksibt għalik. 

 

Ilqa’ bit-tjieba  

t-talb u x-xewqat ta’ din il-familja  

li inti ridtha tinġabar madwarek. 

Agħder, Missier ħanin,  

lil uliedek kollha kull fejn jinsabu,  

u għaqqadhom miegħek ilkoll. 

 

Ħenn għal ħutna mejtin  

u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja  

fis-sewwa tiegħek:  

daħħalhom fis-saltna tiegħek  

fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu,  

biex, ilkoll flimkien,  

nitgħaxxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek,  

bi Kristu Sidna,  

li bih inti tfawwar id-dinja b’kull ġid. 

 

Iċ-ċelebrant flimkien mal-konċelebranti: 

Bi Kristu, ma’ Kristu u fi Kristu, 

jingħata lilek, Alla Missier li tista’ kollox, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu,  

kull ġieħ u glorja 

għal dejjem ta’ dejjem. 

 

Ġemgħa: Amen. 

 

 



IR-RIT TAT-TQARBIN 
 

Ċelebrant: 

Ejjew nitolbu u nkantaw flimkien 

kif għallimna u riedna nagħmlu l-Iben ta’ Alla  

għas-salvazzjoni tagħna. 

 

Kant: Missierna 

 

Missierna illi inti fis-smewwiet, 

jitqaddes l-isem tiegħek, 

jitqaddes l-isem tiegħek, 

tiġi saltnatek, 

ikun dak li trid inti, 

ikun dak li trid inti, 

fis-sema hekkda fl-art. 

Ħobżna, ħobżna ta’ kuljum 

agħti, agħtina llum, 

aħfrilna d-dnubiet tagħna, 

aħfrilna d-dnubiet tagħna, 

bħalma aħna wkoll naħfru 

lil min ħati għalina, 

la ddaħħalniex fl-ebda tiġrib, 

iżda eħlisna minn kull deni. 

Missierna. 

 

Ċelebrant: 

Eħlisna, nitolbuk, Mulej minn kull deni; 

agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek 

il-paċi fi żmienna 

biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub 

u mħarsa minn kull inkwiet, 

aħna u nistennew u nittamaw  

il-hena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. 

 

Ġemgħa: 

Għax tiegħek hi s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. 

 

Ċelebrant: 

Mulej Ġesù Kristu, li għidt lill-Appostli tiegħek: “Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem 

tiegħi”, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, agħtiha s-sliem u l-

għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. 

Ġemgħa: Amen. 

 

Rit tal-Paċi 

 

Ċelebrant: Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. 

Ġemgħa: U miegħek ukoll. 

 

Djaknu: Agħtu l-paċi lil xulxin. 



 

Kant:  Ħaruf t’Alla 

 

Ħaruf t’Alla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, 

ħenn għalina. 

Ħaruf t’Alla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, 

ħenn għalina. 

Ħaruf t’Alla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, 

agħtina l-paċi, agħtina l-paċi. 

 

Stedina għat-Tqarbin 

 

Ċelebrant: 

Dan hu l-Ħaruf ta’ Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja: 

henjin dawk li huma mistiedna għall-Ikla tal-Ħaruf. 

 

Ġemgħa: 

Mulej, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, 

iżda għid kelma waħda, u ruħi tkun imfejqa. 

 

Kant għal waqt it-Tqarbin: Il-Ħobż tal-ħajja 

 

Il-Ħobż tal-ħajja ġdida, 

ħobż tas-sema mogħti lill-bnedmin, 

ikel veru għall-għixien tad-dinja, 

don u grazzja ta’ rigal divin. 

 

Inti frotta l-aktar bnina 

illi tat is-siġra tal-ħajjin; 

Adam minnha qatt ma seta’ jiekol, 

fi Kristu l-għotja lill-bnedmin. 

 

Ħobż ta’ ħajja ġdida, 

demmu biex jifdina, 

ikel Ġismu, Demmu xorb jagħtina, 

grazzja u għixien għad-dinja kollha. 

 

Id-Demm tal-ħajja ġdida 

moħmi b’nar l-Ispirtu s-Santu, 

nar iħeġġeġ ġewwa qalb il-bniedem, 

nar li jsaffi d-dinja kollha. 

 

Bil-qsim tal-Ħobż imbierek 

inti taqta’ l-ġuħ tal-bnedmin, 

biex lill-fqajjar u lid-dgħajjef tmantni 

għax jirċievi l-ħajja tiegħek.  Rit. 

 



Henjin dawk li mistiedna, 

tal-Ħaruf l-ikla mħejjija, 

l-għerf tas-sema jiġi mogħti ’l-bniedem 

u bil-grazzja ’l qalbu jimla. 

 

Dan hu l-patt tal-imħabba, 

patt li jgħaqqad l-art u s-sema. 

Nieħdu sehem ilkoll minn Ħobża waħda, 

Kalċi wieħed li għaqqadna.  Rit. 

 

L-inbid li jnissel l-hena, 

don tas-sema mogħti lill-bnedmin, 

frott id-dielja, xogħol idejn il-bniedem, 

don u grazzja ta’ rigal divin. 

 

Jekk magħqud iz-zokk mal-friegħi 

mhux in-nixfa imma l-ħajja, 

hekk jimliena bil-grazzja divina, 

jiġri fina demm l-imħabba.  Rit. 

 

Inti saċerdot għal dejjem, 

sirt l-altar u fuqu l-vittma, 

lill-Missier l-offerta safja toffri 

b’sagrifiċċju frott l-imħabba. 

 

Tempju ħaj il-ġisem tiegħek 

għat-tifħir tal-Knisja kollha, 

mill-kustat minfud ħarġet il-ħajja, 

b’demmek il-għażiż int fdejtna.  Rit. 

 

Il-Ħaruf divin li nqatel, 

fid-demm tiegħu ksibna l-ħelsien, 

it-tifkira tal-Għid imqaddes, 

patt il-ġdid tal-ħajja ġdida. 

 

Il-manna nieżla mis-sema 

bgħatt lill-poplu tiegħek f’mixja, 

kenn u qawwa waqt il-prova iebsa 

int għall-Knisja u għad-dinja.  Rit. 

 

Talba fuq il-membri tal-għaqdiet u l-movimenti ekkleżjali 

 

Wara t-Tqarbin rappreżentant/a minn kull għaqda jew moviment ekkleżjali li hawn fid-

djoċesi jitilgħu quddiem l-Isqof, li jagħtihom fanal bid-dawl u jagħmel talba fuqhom.  

Permezz ta’ din it-talba l-Isqof jistieden lill-membri lajċi biex ikomplu jaħdmu ħalli l-

Missjoni Djoċesana tagħti l-frott. 

 

Ċelebrant: 

Mulej, sa minn żmien dak id-dilluvju, 

li qered, 



li saffa, 

li beda ġenerazzjoni mġedda, 

il-ħamiema baqgħet miżmuma 

bħala simbolu li jħabbar is-salvazzjoni, 

li jserraħ, 

li jagħti ċ-ċertezza. 

Mhux ta’ b’xejn li reġgħet tfaċċat 

fil-Magħmudija ta’ Ibnek, 

fuq dak l-ilma mqaddes tal-Ġordan 

meta tħabbret uffiċjalment 

il-missjoni tas-Salvatur! 

Bis-skiet u l-mod partikulari tiegħu 

l-Ispirtu tkellem b’qawwa misterjuża, 

indika li l-ħelsien kien qrib, 

xehed għall-valur infinit tal-Messija. 

Mulej, kemm għandna bżonnu 

lil dan l-Ispirtu tiegħek! 

Isma’ talbna: erġa’ ibagħtu fuqna, 

il-Knisja Għawdxija tat-tielet millennju, 

biex jurina fejn tinsab tassew 

is-salvazzjoni tagħna u tad-dinja. 

Mingħajr l-indikazzjoni tiegħu 

nibqgħu niġġerrew wara illużjonijiet, 

infittxu messiji fantażmi, 

nippruvaw kull soluzzjoni proposta. 

Mingħajrek, o Spirtu Qaddis, 

ma nistgħux inkunu tassew ħmira, 

ma nistgħux inkunu tassew melħ, 

ma nistgħux inkunu tassew dawl. 

Ejja mill-ġdid fuq il-Knisja Għawdxija, 

li f’din is-Sena Pawlina, immexxija mill-Ispirtu tiegħek, 

nidiet missjoni sabiex aktar nies jagħrfuk  

bħala Alla tal-imħabba u tal-mogħdrija. 

Neħħi minna kull bruda, 

qtigħ il-qalb, 

indifferenza, 

u mliena f’bħal f’jum Pentekoste 

b’ħeġġa u b’entużjażmu 

biex aktar nies jagħrfuk u jħobbuk. 

Ikkonvinċina, o Spirtu Qaddis,  

lili bħala ragħaj ta’ din id-djoċesi  

flimkien mal-presbiterju djoċesan, 

u l-lajċi kollha li ninsabu f’mixja ta’ fidi li l-Missjoni bdiet illejla. 

Agħtina l-istess kuraġġ u ħeġġa li kellu Pietru nhar Pentekoste, 

sabiex bil-qawwa tal-Kelma tiegħek 

u bix-xhieda tagħna 

nwasslu aktar nies biex jgħixu ta’ veri Kristjani. 

 

Ġemgħa: Amen. 

 



Talba tal-aħħar 

 

Ċelebrant: 

Nitolbu. 

Agħmel, Mulej, 

li t-tqarbina li għamilna tiswielna ta’ ġid, 

billi tħeġġiġna dejjem iżjed b’dak l-Ispirtu 

li int, b’mod tal-għaġeb, 

sawwabt fuq l-Appostli tiegħek. 

Bi Kristu Sidna. 

Ġemgħa: Amen. 

 

Inċensazzjoni lill-ikona tal-Verġni Marija 

 

Animatur: 

 

Waqt l-inċensazzjoni jitkanta innu qasir lill-Verġni Marija. 

 

Kant: Ġejt quddiemek nitlob 

 

Ġejt quddiemek nitlob 

b’qalbi kollha tama fik, 

f’dan il-jum tant sabiħ 

imħabbti rrid nagħtik. 

 

Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, 

benedicta tu. 

 

Ħarstek kollha ħlewwa, 

titfa’ fuqi d-dawl ħanin. 

Omm ta’ Ġesù, ħu ħsiebi int, 

kun ommi tul is-snin.  Rit. 

 

Bħalek ħajti noffri, 

kull ma għandi, kull ma jien. 

Għallimni int naqdi bil-ferħ 

lil Kristu kullimkien.  Rit. 

 

 

IR-RIT TAL-GĦELUQ 
 

Ċelebrant: Il-Mulej magħkom. 

Ġemgħa: U miegħek ukoll. 

 

Ċelebrant: Ikun imbierek isem il-Mulej. 

Ġemgħa: Minn issa u għal dejjem. 

 

Ċelebrant: L-għajnuna tagħna f’isem il-Mulej. 

Ġemgħa: Li għamel is-sema u l-art. 



 

Ċelebrant: Iberikkom Alla li jista’ kollox, 

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

Ġemgħa: Amen. 

 

Djaknu: Morru fil-paċi ta’ Kristu.  Hallelujah.  Hallelujah. 

Ġemgħa: Irroddu ħajr lil Alla.  Hallelujah.  Hallelujah. 

 

Kant: Fil-ħlewwa ta’ Mejju 
 

Fil-ħlewwa ta’ Mejju, 

Omm tagħna Marija, 

o kemm idoqq ħlejju 

dak ismek sabiħ. 

 

Kemm toħroġ qawwija 

dil-kelma minn qalbna, 

bit-tama li talbna 

jagħtik l-akbar ġieħ. 

 

Int l-għaxqa tas-sema, 

ix-xemx tal-ħolqien, 

int l-Omm ta’ min ħalqek, 

bik mimli kull żmien. 

 

Jekk tiftaħ fil-ġonna 

il-warda Maltija 

tfakkarna, o Madonna, 

fil-lewn ta’ ħaddejk. 

 

Jekk tidħak id-dija 

tal-kwiekeb irżina 

tfakkarna, o Ħanina, 

fil-ħarsa t’għajnejk.  Rit. 

 

Minn dejjem bint Alla, 

nadifa mill-ħtija, 

infrixt bħal qawsalla 

fuq ras il-bnedmin. 

 

Int ftaħt, o Marija, 

l-għejjun ta’ kull ħniena 

fuq l-aħwa ħosbiena, 

fuq l-aħwa ħatjin.  Rit. 

 


