
KONGREGAZZJONI GĦALL-KULT DIVIN 

U D-DIXXIPLINA TAS-SAGRAMENTI 
 

DIGRIET 

IN MISSA IN CENA DOMINI 
 

Ir-riforma tal-Ġimgħa Mqadda bid-digriet Maxima Redemptionis nostræ mysteria (30 

ta’ Novembru 1955), tat il-fakultà li, għal motiv pastorali, isir il-ħasil tar-riġlejn lil tnax-

il raġel matul il-Quddiesa tal-Ikla tal-Mulej, wara l-qari tal-Evanġelju skont San 

Ġwann, kważi bħala rappreżentazzjoni viżiva tal-umiltà u l-imħabba ta’ Kristu lejn id-

dixxipli tiegħu. 
 

Fil-Liturġija Rumana, dan ir-rit wasal għandna bl-isem ta’ Mandatum tal-Mulej dwar l-

imħabba bejn l-aħwa skont kliem Ġesù (ara Ġw 13:34), li tkantahom ukoll l-Antifona 

waqt iċ-ċelebrazzjoni. 
 

Huma u jwettqu dan ir-rit, l-Isqfijiet u s-saċerdoti huma mistiedna jixbhu b’mod 

intimu lil Kristu li “ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi” (Mt 20:28) u, imqanqal 

minn imħabba “sal-aħħar” (Ġw 13:1), jagħti ħajtu għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. 
 

Biex dawk kollha li jieħdu sehem jistgħu jifhmu dan is-sens sħiħ tar-rit, il-Qdusija 

Tiegħu l-Papa Franġisku deherlu li tkun ħaġa tajba jekk jibdel in-norma kif imniżżla 

fir-rubriki tal-Missale Romanum (p. 300, n. 11) [Sagramentarju Malti, p. 133, n. 6]: “L-

irġiel magħżula jitwasslu fil-post imħejji għalihom…”, li għalhekk għandha tiġi hekk: 

“Dawk magħżula minn qabel minn fost il-poplu ta’ Alla jitwasslu fil-post imħejji 

għalihom…” (u konsegwentement fiċ-Cæremoniale Episcoporum, n. 301 u n. 299b: “il-

postijiet fejn joqogħdu bilqiegħda l-magħżulin”), hekk li r-ragħajja jistgħu jagħżlu 

grupp żgħir ta’ fidili li jirrappreżenta l-varjetà u l-għaqda ta’ kull parti mill-poplu ta’ 

Alla.  Dan il-grupp żgħir jista’ jkun magħmul minn irġiel u nisa, u, konvenjentement, 

minn żgħażagħ u anzjani, nies b’saħħithom u morda, kjeriċi, ikkonsagrati, lajċi. 
 

Din il-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti, bis-saħħa tal-

fakultajiet mogħtija lilha mill-Qdusija Tiegħu l-Papa, qed tintroduċi dan it-tiġdid fil-

kotba liturġiċi tar-Rit Ruman, u tfakkar lir-ragħajja fid-dmir tagħhom li jgħallmu 

b’mod xieraq kemm lill-fidili magħżula minn qabel u kemm lill-oħrajn, biex jistgħu 

jieħdu sehem fir-rit b’għarfien sħiħ, attiv u li jħalli l-frott. 
 

Minkejja kull ħaġa kuntrarja. 
 

Mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti, 6 ta’ Jannar 2016, 

Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 
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Suġġerimenti 

għar-Rit tal-Ħasil tar-Riġlejn 

fil-Quddiesa fl-Ikla tal-Mulej 

f’Ħamis ix-Xirka Filgħaxija 
 

B’dan id-Digriet, il-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti qed 

iġġib fis-seħħ ix-xewqa tal-Qdusija Tiegħu il-Papa Franġisku biex, nhar Ħamis ix-Xirka, 

fil-Quddiesa fl-Ikla tal-Mulej, fejn skont kif inhi d-drawwa jsir il-ħasil tar-riġlejn, 

jintgħażlu persuni li jirrappreżentaw lil kulħadd fil-komunità. 

 

Din l-għażla għanda ssir bil-ħsieb u bil-għaqal biex waqt ir-rit joħroġ iktar dak li ried 

iwassal Ġesù meta fl-aħħar ikla mad-dixxipli tiegħu ħaslilhom riġlejhom u ordnalhom 

biex huma wkoll jagħmlu hekk lil xulxin. 

 

Aħna u nħejju għaċ-ċelebrazzjoni tat-Tridu tal-Għid, il-poplu kollu jkun dispost ħafna 

iżjed jilqa’  l-grazzji li Alla joffri b’mod speċjali f’dawn il-jiem solenni li kienu, għadhom 

u jibqgħu il-qofol tas-sena liturġika fil-ħajja ta’ kull komunità nisranija. 

 

Tajjeb li nżommu dejjem f’moħħna għalhekk li: 

1. kull sena għandhom jintgħażlu, bi ħsieb pastorali, grupp żgħir ta’ persuni li, 

wara li jilqgħu l-istedina, jiġu mħejjija sewwa għal dak li se jieħdu sehem fih; 

a. mhux ta’ min li kull sena jkunu magħżula l-istess persuni; 

2. il-persuni għandhom ikun sew irġiel u sew nisa, ta’ etajiet differenti u minn 

oqsma differenti tal-ħajja. Jistgħu ikunu qassisin, reliġjużi jew lajċi. Qatt 

m’għandu jkun li jkun hemm xi wħud li matul is-snin jidhru li jkunu esklużi; 

3. tkun ħaġa sabiħa li l-persuni li jintgħażlu jiġu mistiedna mal-familja tagħhom u 

ma’ dawk li huma għeżież għalihom;  

a. jekk ikunu magħżulin minn oqsma partikulari tajjeb li jiġu mistiedna 

wkoll persuni oħra mill-istess qasam partikulari;  

b. jixraq ukoll li dawn il-persuni jitħeġġu biex, flimkien mal-komunità 

nisranija kollha tieħu sehem fit-Tridu tal-Għid kollu; 

4. fejn ikun il-kas, b’diskrezzjoni kbira, dawn il-persuni għandhom jiġu mħajra u 

mħeġġa jieħdu sehem fl-Ewkaristija bit-Tqarbin ukoll u, jekk ikun hemm il-

ħtieġa, jirċievu qabel ukoll is-Sagrament tal-Qrar; 

5. lil dawn il-magħżulin għandu jiġi spjegat x’se jiġri minn qabel waqt ir-rit;  

a. fejn se jkunu bilqiegħda (mhux bilfors quddiem nett - tkun ħaġa sabiħa li 

għar-rit joħorġu minn fost il-ġemgħa);  

b. x’għandhom jilbsu (ma jilbsux kalzetti twal ħafna jew tights, dbielet b’tul 

xieraq meta joqgħodu bilqiegħda etc) 

i. ta’ min iżomm f’moħħu li dawn il-persuni magħżula mhumiex 

jirrappreżentaw lill-appostli fl-aħħar ċena, u għalhekk 

m’għandhomx jitlibbsu bi lbies li jagħti ideja li dak li qed isir 

huwa xi drammatizzazzjoni ta’ dak li għamel Ġesù fiċ-ċenaklu; 



c. x’ħin se jersqu għall-ħasil tar-riġlejn u x’jiġri wara; 

d. ta’ min jinnota wkoll li mhux importanti liema riġel jiġi maħsul. 

6. fil-post fejn se jsir il-ħasil tar-riġlejn  

a. għandu jitħejja siġġu jew banketta adatti biex min se jinħaslulu riġlejh 

ikun komdu biżżejjed; 

b. jekk min se jaħsel ir-riġlejn jista’ jkollu problema biex jitbaxxa jew 

joqgħod għarrkopptejh, ikun hemm bżonn siġġu jew banketta għalih 

ukoll; 

c. l-ilma għandu jkun kemm jista’ jkun fietel biex min jinħaslulu riġlejh ma 

jinħasadx u jinħolqu sitwazzjonijiet li jtellfu mid-dinjità tar-rit; 

d. xugamani biżżejjed għal kull persuna magħżula li, jekk jista’ jkun 

jingħata lill-persuna magħżula bħala tifkira; 

e. għandu jkun hemm ukoll persuna li tgħin, jekk ikun hemm bżonn, lill-

magħżulin qabel, waqt u wara l-ħasil tar-riġlejn; 

7. jekk il-ħasil tar-riġlejn ma jsirx fil-presbiterju iżda madwar il-knisja, għandhom 

jiġu riservati postijiet imxerrdin mal-knisja kollha (għall-persuni li se 

jinħaslulhom riġlejhom u għal min ikun magħhom) b’tali mod li kull min ikun 

fil-knisja, sakemm jista’ jkun, ikun jista’ jara dak li qed isir; 

a. f’dan il-kas fejn iċ-ċelebrant jinżel hu biex jaħsel ir-riġlejn, ikun 

akkumpanjat minn ministri li jgħinuh; 

8. jekk hi drawwa li tingħata xi tifkira oħra lill-persuni magħżula, (per eżempju, 

ħobż tal-appostli) ikun aħjar li ma tingħatax waqt iċ-ċelebrazzjoni innifisha biex 

ma ttellifx mill-ġabra u s-solennità 

9. tkun ħaġa sabiħa wkoll li l-persuni magħżula jakkumpanjaw it-traslazzjoni tas-

Sagrament Imqaddes lejn il-post tar-riposizzjoni fil-bidu tas-sahra tal-lejl; 

10. tkun ħaġa tajba wkoll li lil dawk il-persuni li jinħaslulhom riġlejhom 

jingħatalhom bħal invit li fih ikun hemm ukoll id-dettalji dwar dak li hu 

mistenni minnhom waqt iċ-ċelebrazzjoni 

 

Dawn is-suġġerimenti għandhom il-ħsieb li jgħinu lil min iħejji ċ-ċelebrazzjoni biex, 

kemm jista’ jkun, kollox isir bid-dinjità mistħoqqa. Inżommu dejjem f’moħħna li dawn 

huma tlitt ijiem importanti ħafna fihom infushom, kemm fil-ħajja ta’ kull nisrani kif 

ukoll fil-ħajja ta’ kull komunità nisranija. Ma ninsewx li matul dawn il-jiem jieħdu 

sehem nies li mhux bilfors ikunu jieħdu sehem regolarment fil-Liturġija, għalhekk it-

tħejjija għaċ- u ċ-ċelebrazzjoni nnifisha jixirqilhom preparazzjoni tajba u sħiħa.  

 

Fuq kollox, tajjeb li dejjem inżommu f’moħħna li kif nitolbu aħna se titlob il-ġemgħa 

tal-fidili. 
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