
Veni creator (Ejja Spirtu s-Santu) 
 
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 ’il-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. 
  
Glorja ’l-Missier, lill-Iben 
li qam minn bejn l-imwiet, 
l-Ispirtu, faraġ tagħna, 
għal dejjem fis-smewwiet.   Ammen. 

 

  Talba lill-Ispirtu s-Santu 

  Ejja, Spirtu s-Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek, u ħeġġeġ 
fihom in-nar ta’ mħabbtek.  Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u huma 
jinħalqu.  U inti ġġedded il-wiċċ ta’ l-art. 
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Talba għall-miġja tal-Ispirtu s-Santu 

Missier etern Alla, f’isem Ġesù Kristu, ibnek, u għall-
interċessjoni tal-verġni Marija Immakulata, ibgħat fija l-Ispirtu. 

Ejja, Spirtu qaddis, f’qalbi u qaddishieli. 
Ejja, missier il-fqajrin u wennisni. 
Ejja, ħallieq ta’ kull ġid u farraġni. 
Ejja, dawl ta’ l-imħuħ u dawwalni. 
Ejja, faraġ ta’ l-erwieħ u hennini. 
Ejja, mistieden għażiż u tħallini  
       qatt waħdi. 
Ejja, fewġa ħelwa ta’ ħajti u ’tini 
        s-saħħa. Glorja. (x3) 
  
Spirtu qaddis, imħabba bla tmiem. 
Ejja fina bil-ħeġġa tiegħek, 
ejja kebbes il-qlub tagħna. 
 

Talba ta’ sottomissjoni lill-Ispirtu s-Santu 

O Spirtu Qaddis, ħajja ta’ ruħi, jiena nadurak: dawwalni,      
mexxini, qawwini, farraġni, għallimni x’għandi nagħmel, 
ikkmandani dak li trid minni.  Inwiegħdek li noqgħod għal     
dak kollu li tippermetti li jgħaddi mingħalija; agħmel biss li 
nagħraf ir-rieda tiegħek. 

 
Talba lill-Ispirtu s-Santu ta’ San Ġorġ Preca 
 
Spirtu s-Santu Alla, li tipproċiedi minn Alla l-Missier u minn 
Alla l-Iben, ejja fina u ibqa’ fina, għax għandna bżonnok għal 
kollox; mingħajrek xejn ma nistgħu nagħmlu ta’ ġid. 
 
Ejja fina u ibqa’ fina biex tagħtina d-dawl fuq l-inganni tax-
xitan, u tad-dinja, u ta’ ġisimna, biex tagħtina l-ħila li 
nitqaddsu, u li nissaportu u li mmieru ‘l qalbna għal kull 
sodisfazzjon tagħha. 
 
Ejja fina u iqba’ fina biex tikkunslana f’kull dieqa tagħna. 
Permezz tiegħek biss nistgħu naslu ngħixu qaddisin, 
imbegħdin mid-dnub, u nidħlu f’mewtna fil-ħajja ta’ dejjem 
fejn lilek, infaħħru u l-Missier u l-Iben.  
 
  Ammen – Ammen – Ammen. 
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Novena lill-Ispirtu s-Santu 
 
Spirtu tal-għerf, aħna nadurawk: urina x-xejn tal-ħwejjeġ 
tad-dinja u l-importanza tal-ħwejjeġ tas-sema. Glorja. 
  
Spirtu tal-fehma, aħna nirringrazzjawk: dawwalna bil-fidi 
biex tmexxina f’kull opra tagħna. Glorja. 
  
Spirtu tal-kunsill, aħna nfaħħruk: agħmilna ubbidjenti għat-
tnebbiħ tiegħek. Glorja. 
  
Spirtu ta’ qawwa, aħna nberkuk: agħmel li nirbħu dejjem l-
għedewwa ta’ ruħna. Glorja. 
  
Spirtu tax-xjenza, aħna nigglorifikawk: għinna sabiex 
naqilgħu l-vera sapjenza tal-qaddisin. Glorja. 
  
Spirtu tal-pjetà, aħna nitolbuk: agħmel li nitolbu aktar bil-
ġabra. Glorja. 
  
Spirtu tal-biża’ ta’ Alla, aħna nħobbuk: żommna dejjem fil-
preżenza tiegħek. Glorja. 
  
Antifona 
Ejja, Spirtu s-Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u ħeġġeġ 
fihom  in-nar ta’ mħabbtek. 
  
Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u huma jinħalqu. 
U inti ġġedded il-wiċċ ta’ l-art. 
  
Nitolbu 
O Alla li bid-dawl tal-Ispirtu s-Santu, għallimt il-qlub tal-fidili 
tiegħek, agħmel li aħna bl-istess Spirtu nkunu tassew 
għaqlin u nifirħu dejjem bil-faraġ tiegħu.  Bi Kristu sidna. 
Ammen. 
 

  Att ta’ konsagrazzjoni lill-Ispirtu s-Santu 

O Spirtu qaddiss, Spirtu divin tad-dawl u tal-imħabba, jiena 
nikkonsagralek l-intelliġenza tiegħi, lil qalbi, ir-rieda u lili 
nnifsi fiż-żmien u fl-eternità.  Jalla l-intelliġenza tiegħi tkun 
dejjem sottomessa għat-tnebbiħ tiegħek u għat-tagħlim tal-
Knisja Kattolika li tagħha inti l-mexxej li ma tistax 
tiżbalja.  Jalla ħajti tkun tixbah lill-ħajja ta’ Ġesù.   Ammen. 

  Sekwenza tal-Ispirtu s-Santu 

Spirtu Santu, ejja fina, 
raġġ ta’ dawl qaddis agħtina, 
xerrdu f’ruħna mis-smewwiet. 
  
O Missier il-foqra tiegħek, 
inti ġġib id-doni tiegħek, 
tagħni b’dawlek qalb l-ulied. 
  
Inti l-aqwa faraġ tagħna, 
fik kull hena x’ħin tkun magħna, 
tħossok fewġa ħelwa r-ruħ. 
  
Fl-għejja, lejn is-serħ twassalna; 
jekk imħeġġa wisq, trażżanna; 
mill-għajnejn tixxotta d-dmugħ. 
  
O dawl hieni ta’ qdusija, 
nitolbuk li bik mimlija, 
tkun il-qalb ta’ kull fidil. 
  
Mingħajr dawlek li jmexxina 
ebda ħajr ma jkun hemm fina, 
ebda safa fil-għemil. 
  
Naddaf kulfejn hemm it-tbajja’, 
fejn hemm nixfa reġġa’ l-ħajja, 
lill-miġruħ agħti l-fejqan. 
  
Rattab fina l-ebusija, 
agħti lill-berdin bżulija, 
għin fit-triq lil min beżgħan. 
  
Agħti s-seba’ doni tiegħek 
lil min jimxi fidil miegħek 
u li fik jistrieħ kull ħin. 
  
Agħti ’l kull virtù sabiħa 
ħlas ta’ salvazzjoni sħiħa; 
agħti l-ġenna lit-tajbin.    
    
    Ammen. 
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Nitolbu 
 

Agħmel, Missier ħanin,   
li l-Ispirtu divin tiegħek 
idawwalna, iħeġġiġna u 
jsaffina, b’mod li jista’ 
jinfed il-qlub tagħna bin-
nida tal-grazzja tiegħu    
u jimliena b’għemejjel 
tajba.  Dan nitolbuh  
għall-merti ta’ Ġesù 
Kristu, ibnek, li miegħek 
u mal-istess Spirtu s-
Santu jgħix u jsaltan  
għal dejjem ta’ 
dejjem.   Ammen. 

Gal 5: 22-23 


