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Jagħmel is-sinjal tas-salib fuq il-ħobż u l-inbid flimkien 

biex isiru għalina l-Ġisem  u d-Demm 

ta’ Sidna Ġesù Kristu. 
 

Li, qabel ma bata, tul il-lejl tal-Aħħar Ikla, 
 

Jieħu f’idejh il-ħobż 

ħa l-ħobż, bierek u qasam, 

tah lid-dixxipli tiegħu u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

ĦUDU U KULU LKOLL MINN DAN:  

GĦAX DAN HUWA ĠISMI  

LI JINGĦATA GĦALIKOM. 
 

Juri l-ostja kkonsagrata lill-poplu u, wara li jqiegħedha mill-ġdid fuq  

l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jaduraha. 
 

Jieħu f’idejh il-kalċi bl-inbid 

Hekk ukoll, wara l-ikla, ħa l-kalċi, 

raddlek l-ħajr, ta lid-dixxipli, u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

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. 
 

Juri l-kalċi bl-inbid ikkonsagrat lill-poplu u, wara li jqiegħedu mill-ġdid 

fuq l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jadurah. 
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Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

Dan hu l-Misteru tal-Fidi. 
 

Ġemgħa 

Inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej,  

inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek,  

nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. 
 

Jew 

Salvana, Int o Salvatur tad-dinja, 

għax bis-salib u l-qawmien tiegħek, Inti fdejtna. 
 

Jew 

Kull darba li nieklu l-ħobż u nixorbu dal-kalċi, 

inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, sa ma tiġi. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

b’idejh it-tnejn miftuħa, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra 

Għalhekk, Missier Qaddis, 

aħna u nagħmlu dan b’tifkira ta’ Ibnek,  

il-feddej tagħna, 

li int wassaltu għall-passjoni u l-mewt fuq is-salib 

u għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja,  

u qegħedtu fuq il-leminija tiegħek, 

sakemm Hu jerġa’ jiġi, 

inħabbru l-għemil ta’ mħabbtek, 

u noffrulek il-ħobż u l-kalċi tal-barka. 

Ħares bi ħniena lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek 

li fiha nuru s-Sagrifiċċju tal-Għid ta’ Kristu, 

li ġie mogħti lilna, 
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u bil-qawwa tal-Ispirtu ta’ mħabbtek 

għoddna issa u għal dejjem ta’ dejjem 

fost il-membri ta’ Ibnek l-għażiż, 

li bil-Ġisem u d-Demm tiegħu sejrin nitqarbnu. 
 

L-Ewwel Konċelebrant 

Wettaq, Mulej, f’għaqda bejnietna, 

lilna li sejjaħt għall-ikla tiegħek; 

biex flimkien mal-Papa N.,  

mal-Isqof tagħna N.  (u mal-Isqof N.  li qed jgħinu) 

mal-isqfijiet, is-saċerdoti u d-djakni kollha, 

u mal-poplu tiegħek kollu, 

nimxu bil-fidi u t-tama fi triqtek biex hekk  

inkunu nistgħu nxandru  

hena u fiduċja fid-dinja kollha. 
 

It-Tieni Konċelebrant 

Ftakar, Mulej, f’ħutna N. u N. 

li marru qabilna fis-sliem ta’ Kristu tiegħek 

u fil-mejtin kollha, 

li inti biss taf il-fidi tagħhom; 

daħħalhom għall-hena tad-dija ta’ wiċċek 

u fil-qawmien mill-imwiet  

agħtihom il-milja tal-ħajja. 
 

Lilna wkoll agħtina 

li naslu għall-għamara ta’ dejjem 



 Il-Ħames Talba Ewkaristika B 

 

LVI 
 

wara li ntemmu l-mixja tagħna f’din id-dinja 

biex ngħixu għal dejjem miegħek, 

mal-Verġni Mqaddsa l-Omm ta’ Alla Marija, 

mal-Appostli u l-Martri, 

ma’ San N. (il-qaddis tal-ġurnata), 

u f’xirka waħda mal-qaddisin kollha 

infaħħruk u nkabbruk għal dejjem. 

B’Ġesù Kristu Ibnek. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni waħdu 

jieħu l-patena u l-kalċi f’idejh u jgħollihom 

Bi Kristu, ma’ Kristu, u fi Kristu, 

jingħata lilek, Alla Missier li tista’ kollox, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

kull ġieh u glorja 

għal dejjem ta’ dejjem. 
 

Ġemgħa 

Ammen. 
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IL-ĦAMES TALBA EWKARISTIKA Ċ 
 

Prefazju 
Ġesù l-Medjatur bejn Alla u l-bniedem 

 

Ċelebrant Ewlieni 

Il-Mulej magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Nerfgħu qlubna ’l fuq. 
 

Ġemgħa 

Nerfgħuhom lejn il-Mulej. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Niżżu ħajr lill-Mulej, Alla tagħna. 
 

Ġemgħa 

Hekk sewwa u xieraq. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Sewwa u xieraq tassew, 

tajjeb u ta’ ġid għas-salvazzjoni tagħna 

li nroddulek ħajr, Mulej, Missier qaddis, 

ħallieq tad-dinja u bidu ta’ kull ħajja: 
 

Int bil-Verb tiegħek ħlaqt id-dinja, 

u tmexxi kollox sewwa. 

Lilu, magħmul bniedem għalina, 

tajtulna bħala medjatur tagħna; 

hu wasslilna l-kelma tiegħek 

u sejħilna biex nimxu warajh; 
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hu t-triq li twassalna għandek, 

il-verità li teħlisna, il-ħajja li timliena bil-hena. 
 

Għalhekk flimkien mal-Angli u l-Qaddisin 

inlissnu l-innu tal-glorja tiegħu 

aħna u ngħidu bla heda: 
 

Ġemgħa 

Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti. 

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

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 

Imbierek min ġej f’isem il-Mulej. 

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

Qaddis tassew Int u ta’ min isebbħek, 

O Alla kollok imħabba għall-bnedmin, 

li dejjem tieqaf magħhom tul il-mixja ta’ ħajjithom. 

Imbierek tassew Ibnek li jinsab fostna 

għax inġbarna mill-imħabba tiegħu, 

u, kif għamel mad-dixxipli tiegħu, 

issa qiegħed ifissrilna l-iskrittura u jaqsmilna l-ħobż. 
 

Il-Konċelebranti flimkien 

Nitolbuk, għalhekk, Missier kollok ħniena, 

biex tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek 

ħa jqaddes dawn l-offerti tal-ħobż u nbid 
 

Jagħmel is-sinjal tas-salib fuq il-ħobż u l-inbid flimkien 

biex isiru għalina l-Ġisem  u d-Demm 

ta’ Sidna Ġesù Kristu. 
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Li, qabel ma bata, tul il-lejl tal-Aħħar Ikla, 
 

Jieħu f’idejh il-ħobż 

ħa l-ħobż, bierek u qasam, 

tah lid-dixxipli tiegħu u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

ĦUDU U KULU LKOLL MINN DAN:  

GĦAX DAN HUWA ĠISMI  

LI JINGĦATA GĦALIKOM. 
 

Juri l-ostja kkonsagrata lill-poplu u, wara li jqiegħedha mill-ġdid fuq  

l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jaduraha. 
 

Jieħu f’idejh il-kalċi bl-inbid 

Hekk ukoll, wara l-ikla, ħa l-kalċi, 

raddlek l-ħajr, ta lid-dixxipli, u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

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. 
 

Juri l-kalċi bl-inbid ikkonsagrat lill-poplu u, wara li jqiegħedu mill-ġdid 

fuq l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jadurah. 

 

 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

Dan hu l-Misteru tal-Fidi. 



 Il-Ħames Talba Ewkaristika Ċ 

 

LX 
 

Ġemgħa 

Inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej,  

inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek,  

nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. 
 

Jew 

Salvana, Int o Salvatur tad-dinja, 

għax bis-salib u l-qawmien tiegħek, Inti fdejtna. 
 

Jew 

Kull darba li nieklu l-ħobż u nixorbu dal-kalċi, 

inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, sa ma tiġi. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

b’idejh it-tnejn miftuħa, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra 

Għalhekk, Missier Qaddis, 

aħna u nagħmlu dan b’tifkira ta’ Ibnek,  

il-feddej tagħna, 

li int wassaltu għall-passjoni u l-mewt fuq is-salib 

u għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja,  

u qegħedtu fuq il-leminija tiegħek, 

sakemm Hu jerġa’ jiġi, 

inħabbru l-għemil ta’ mħabbtek, 

u noffrulek il-ħobż u l-kalċi tal-barka. 

Ħares bi ħniena lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek 

li fiha nuru s-Sagrifiċċju tal-Għid ta’ Kristu, 

li ġie mogħti lilna, 

u bil-qawwa tal-Ispirtu ta’ mħabbtek 

għoddna issa u għal dejjem ta’ dejjem 
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fost il-membri ta’ Ibnek l-għażiż, 

li bil-Ġisem u d-Demm tiegħu sejrin nitqarbnu. 
 

L-Ewwel Konċelebrant 

Missier li tista’ kollox,  

bit-tisħib tagħna f’dan il-misteru 

aħjina bl-Ispirtu tiegħek, 

u agħtina li nsiru nixbħu x-xbieha ta’ Ibnek; 

u wettaqna fir-rabta tax-xirka bejnietna 

flimkien mal-Papa N.,  

mal-Isqof tagħna N.  (u mal-Isqof N.  li qed jgħinu) 

mal-Isqfijiet l-oħra kollha,  

mas-saċerdoti u d-djakni, 

u mal-poplu kollu tiegħek. 
 

Agħmel li l-fidili kollha tal-Knisja tiegħek, 

huma u jagħrfu fid-dawl tal-fidi  

s-sinjali taż-żminijiet, 

ikunu jistgħu, fi qbil sħiħ mal-fidi li jistqarru, 

jimpenjaw ruħhom sewwa fil-qadi tal-Evanġelu. 

Agħmilna ħerqana għall-ħtiġijiet  

tal-bnedmin kollha, 

biex, aħna u nissieħbu fin-niket u t-tiġrib tagħhom, 

fil-ferħ u t-tamiet tagħhom, 

inwasslulhom bil-fedeltà kollha  

l-Bxara t-tajba tas-salvazzjoni u flimkien magħhom,  

nimxu fit-triq li twassal għas-saltna tiegħek. 
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It-Tieni Konċelebrant 

Ftakar, Mulej, f’ħutna N. u N. 

li marru qabilna fis-sliem ta’ Kristu tiegħek 

u fil-mejtin kollha, li inti biss taf il-fidi tagħhom; 

daħħalhom għall-hena tad-dija ta’ wiċċek 

u fil-qawmien mill-imwiet  

agħtihom il-milja tal-ħajja. 
 

Lilna wkoll agħtina 

li naslu għall-għamara ta’ dejjem 

wara li ntemmu l-mixja tagħna f’din id-dinja 

biex ngħixu għal dejjem miegħek, 

mal-Verġni Mqaddsa l-Omm ta’ Alla Marija, 

mal-Appostli u l-Martri, 

ma’ San N. (il-qaddis tal-ġurnata), 

u f’xirka waħda mal-qaddisin kollha 

infaħħruk u nkabbruk għal dejjem. 

B’Ġesù Kristu Ibnek. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni waħdu 

jieħu l-patena u l-kalċi f’idejh u jgħollihom 

Bi Kristu, ma’ Kristu, u fi Kristu, 

jingħata lilek, Alla Missier li tista’ kollox, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

kull ġieh u glorja għal dejjem ta’ dejjem. 
 

Ġemgħa 

Ammen. 
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IL-ĦAMES TALBA EWKARISTIKA D 
 

Prefazju 
Ġesù jgħaddi jagħmel il-ġid 

 

Ċelebrant Ewlieni 

Il-Mulej magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Nerfgħu qlubna ’l fuq. 
 

Ġemgħa 

Nerfgħuhom lejn il-Mulej. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Niżżu ħajr lill-Mulej, Alla tagħna. 
 

Ġemgħa 

Hekk sewwa u xieraq. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Sewwa u xieraq tassew, 

tajjeb u ta’ ġid għas-salvazzjoni tagħna, 

li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, 

O Alla fidil u Missier ta’ kull ħniena, 

għaliex tajtna lil Ibnek Ġesù Kristu 

bħala Mulej u Feddej tagħna. 
 

Hu dejjem wera ħniena kbira 

għaċ-ċkejknin u għall-foqra, 

għall-morda u għall-midinbin, 

u dejjem kien qrib il-maħqurin u l-imġarrbin. 
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Bil-kliem u bl-għemil ħabbar lid-dinja 

li int Missier li tieħu ħsieb uliedek kollha. 
 

Għalhekk flimkien mal-Angli u l-Qaddisin 

inlissnu l-innu tal-glorja tiegħu 

aħna u ngħidu bla heda: 
 

Ġemgħa 

Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti. 

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

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 

Imbierek min ġej f’isem il-Mulej. 

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

Qaddis tassew Int u ta’ min isebbħek, 

O Alla kollok imħabba għall-bnedmin, 

li dejjem tieqaf magħhom tul il-mixja ta’ ħajjithom. 

Imbierek tassew Ibnek li jinsab fostna 

għax inġbarna mill-imħabba tiegħu, 

u, kif għamel mad-dixxipli tiegħu, 

issa qiegħed ifissrilna l-iskrittura u jaqsmilna l-ħobż. 
 

Il-Konċelebranti flimkien 

Nitolbuk, għalhekk, Missier kollok ħniena, 

biex tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek 

ħa jqaddes dawn l-offerti tal-ħobż u nbid 
 

Jagħmel is-sinjal tas-salib fuq il-ħobż u l-inbid flimkien 

biex isiru għalina l-Ġisem  u d-Demm 

ta’ Sidna Ġesù Kristu. 
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Li, qabel ma bata, tul il-lejl tal-Aħħar Ikla, 
 

Jieħu f’idejh il-ħobż 

ħa l-ħobż, bierek u qasam, 

tah lid-dixxipli tiegħu u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

ĦUDU U KULU LKOLL MINN DAN:  

GĦAX DAN HUWA ĠISMI  

LI JINGĦATA GĦALIKOM. 
 

Juri l-ostja kkonsagrata lill-poplu u, wara li jqiegħeda mill-ġdid fuq  

l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jaduraha. 
 

Jieħu f’idejh il-kalċi bl-inbid 

Hekk ukoll, wara l-ikla, ħa l-kalċi, 

raddlek l-ħajr, ta lid-dixxipli, u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

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. 
 

Juri l-kalċi bl-inbid ikkonsagrat lill-poplu u, wara li jqiegħedu mill-ġdid 

fuq l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jadurah. 

 
Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

Dan hu l-Misteru tal-Fidi. 
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Ġemgħa 

Inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej,  

inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek,  

nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. 
 

Jew 

Salvana, Int o Salvatur tad-dinja, 

għax bis-salib u l-qawmien tiegħek, Inti fdejtna. 
 

Jew 

Kull darba li nieklu l-ħobż u nixorbu dal-kalċi, 

inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, sa ma tiġi. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

b’idejh it-tnejn miftuħa, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra 

Għalhekk, Missier Qaddis, 

aħna u nagħmlu dan b’tifkira ta’ Ibnek,  

il-feddej tagħna, 

li int wassaltu għall-passjoni u l-mewt fuq is-salib 

u għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja,  

u qegħedtu fuq il-leminija tiegħek, 

sakemm Hu jerġa’ jiġi, 

inħabbru l-għemil ta’ mħabbtek, 

u noffrulek il-ħobż u l-kalċi tal-barka. 

Ħares bi ħniena lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek 

li fiha nuru s-Sagrifiċċju tal-Għid ta’ Kristu, 

li ġie mogħti lilna, 

u bil-qawwa tal-Ispirtu ta’ mħabbtek 

għoddna issa u għal dejjem ta’ dejjem 
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fost il-membri ta’ Ibnek l-għażiż, 

li bil-Ġisem u d-Demm tiegħu sejrin nitqarbnu. 
 

L-ewwel Konċelebrant 

Wettaq, Mulej, fil-fidi u fl-imħabba 

il-Knisja tiegħek, flimkien mal-Papa N.,  

mal-Isqof tagħna N.  (u mal-Isqof N.  li qed jgħinu) 

mal-Isqfijiet l-oħra kollha,  

mas-saċerdoti u d-djakni, 

u mal-poplu kollu li Inti ksibt għalik. 

Iftħilna għajnejna biex nintebħu  

bil-ħtiġijiet ta’ ħutna; 

nebbaħna kliem u għemil li jkunu ta’ faraġ  

għall-imtaqqlin u l-imġarrbin; 

agħtina li naqduhom minn qalbna, 

kif uriena li jridna nagħmlu Kristu. 

Ħa tkun il-Knisja tiegħek xhieda ħajja 

tal-verità u tal-libertà, tal-paċi u tal-ġustizzja, 

biex il-bnedmin kollha jqumu għal tamiet ġodda. 
 

It-Tieni Konċelebrant 

Ftakar, Mulej, f’ħutna N. u N. 

li marru qabilna fis-sliem ta’ Kristu tiegħek 

u fil-mejtin kollha, li inti biss taf il-fidi tagħhom; 

daħħalhom għall-hena tad-dija ta’ wiċċek 

u fil-qawmien mill-imwiet  

agħtihom il-milja tal-ħajja. 
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Lilna wkoll agħtina 

li naslu għall-għamara ta’ dejjem 

wara li ntemmu l-mixja tagħna f’din id-dinja 

biex ngħixu għal dejjem miegħek, 

mal-Verġni Mqaddsa l-Omm ta’ Alla Marija, 

mal-Appostli u l-Martri, 

ma’ San N. (il-qaddis tal-ġurnata), 

u f’xirka waħda mal-qaddisin kollha 

infaħħruk u nkabbruk għal dejjem. 

B’Ġesù Kristu Ibnek. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni waħdu 

jieħu l-patena u l-kalċi f’idejh u jgħollihom 

Bi Kristu, ma’ Kristu, u fi Kristu, 

jingħata lilek, Alla Missier li tista’ kollox, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

kull ġieh u glorja għal dejjem ta’ dejjem. 
 

Ġemgħa 

Ammen. 
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L-EWWEL TALBA EWKARISTIKA 

TAR-RIKONĊILJAZZJONI 
 

Prefazju 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Il-Mulej magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Nerfgħu qlubna ’l fuq. 
 

Ġemgħa 

Nerfgħuhom lejn il-Mulej. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Niżżu ħajr lill-Mulej, Alla tagħna. 
 

Ġemgħa 

Hekk sewwa u xieraq. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Sewwa u xieraq tassew li nroddulek ħajr, 

Mulej, Missier qaddis 

għaliex inti kollok tjieba u ħniena 

u ma tehdiex tħeġġiġna għal ħajja aħjar,  

twegħedna bla heda l-maħfra tiegħek 

u tistieden lill-midinbin 

biex jafdaw biss fit-tjieba tiegħek. 

Inti ma tbigħedx minna 

għalkemm ksirna kemm-il darba  

l-patt tagħna miegħek, 



L-Ewwel Talba Ewkaristika tar-Rikonċiljazzjoni 

 

LXX 
 

iżda b’Ibnek Ġesù Kristu, Sidna, 

inti rbatt miegħek lill-bnedmin kollha 

b’rabta hekk qawwija li xejn ma jista’ jħollha. 
 

U issa li tajt dan iż-żmien  

ta’ grazzja u rikonċiljazzjoni 

lill-poplu tiegħek, hu u jdur lejk, 

agħtih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu, 

bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu  

li bla heda jissawwab fina, 

ħa jkun ta’ servizz għall-bnedmin kollha. 
 

Għalhekk, mistagħġbin  

b’dan l-għemil tiegħek ta’ ħniena,  

inroddulek ħajr, u nsieħbu t-tifħir tagħna  

ma’ dak tal-qtajja kollha tas-sema, 

biex infaħħru l-qawwa ta’ mħabbtek 

u nxandru l-ferħ tagħna  

għas-salvazzjoni li ksibna, aħna u ngħidu: 
 

Ġemgħa 

Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti. 

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

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 

Imbierek min ġej f’isem il-Mulej. 

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

O Alla, Inti sa mill-ħolqien tad-dinja, 
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tagħmel kull ma hu meħtieġ 

biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

b’idejh it-tnejn miftuħa, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra 

Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek  

li nġabar hawn  

u sawwab il-qawwa tal-ispirtu tiegħek 

fuq dawn l-offerti biex isiru għalina  
 

Jagħmel is-sinjal tas-salib fuq il-ħobż u l-inbid flimkien 

l-Ġisem u d-Demm 

ta’ Ibnek il-għażiż  Ġesù Kristu, Sidna, 

li fih aħna lkoll uliedek. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

Meta konna mitlufin, 

u ma stajniex aktar nersqu lejk, 

int ħabbejtna b’imħabba liema bħalha; 

Ibnek il-għażiż, li hu waħdu l-ġust, 

ta lilu nnifsu f’idejna 

u ma stmerrx li jkun imsallab għalina. 

Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib 

bejn is-sema u l-art 

biex ikun sinjal għal dejjem  

tal-Patt tiegħek magħna, 

ried jagħmel l-ikla tal-Għid  

mad-dixxipli tiegħu. 
Il-Konċelebranti flimkien 
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U waqt li kien fuq il-mejda,  
 

Jieħu f’idejh il-ħobż 

ħa l-ħobż, radd il-ħajr, bierek, 

qasam, ta lid-dixxipli tiegħu, u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

ĦUDU U KULU LKOLL MINN DAN:  

GĦAX DAN HUWA ĠISMI  

LI JINGĦATA GĦALIKOM. 
 

Juri l-ostja kkonsagrata lill-poplu u, wara li jqiegħedha mill-ġdid fuq  

l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jaduraha. 
 

Hekk ukoll, wara l-ikla,  

hu li kien jaf li se jħabbeb kollox fih, 

bid-Demm li kien se jxerred fuq is-salib, 
 

Jieħu f’idejh il-kalċi bl-inbid 

ħa l-kalci, mimli nbid, reġa’ radd il-ħajr, 

tah lil ħbiebu, u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

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. 
 

Juri l-kalċi bl-inbid ikkonsagrat lill-poplu u, wara li jqiegħedu mill-ġdid 

fuq l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jadurah. 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 
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Dan hu l-Misteru tal-Fidi. 
 

Ġemgħa 

Inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej,  

inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek,  

nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. 
 

Jew 

Salvana, Int o Salvatur tad-dinja, 

għax bis-salib u l-qawmien tiegħek, Inti fdejtna. 
 

Jew 

Kull darba li nieklu l-ħobż u nixorbu dal-kalċi, 

inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, sa ma tiġi. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

b’idejh it-tnejn miftuħa, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra 

Għalhekk aħna u nagħmlu t-tifkira ta’ Ġesù Kristu, 

li hu l-Għid tagħna u sliem tassew għalina, 

u niċċelebraw il-mewt  

u l-qawmien tiegħu għall-ħajja, 

waqt li qegħdin nistennew  

il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, 

noffrulek, o Alla fidil u veru, din il-Vittma  

li tikseb għall-bnedmin kollha l-grazzja tiegħek. 
 

O Missier l-aktar ħanin, 

fit-tjieba tiegħek ħares b’ħarsa ta’ ħniena 

lejn dawk li qed torbot miegħek 

għax qed tagħtihom li jissieħbu 

f’dan is-sagrifiċċju waħdieni ta’ Kristu; 
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bil-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħek 

agħmel li jingħaqdu f’ġisem wieħed 

biex fih tintemm kull firda bejniethom. 
 

L-ewwel Konċelebrant 

Żommna lkoll fehma waħda u qalb waħda 

mal-Papa N., mal-Isqof tagħna N. 

(u mal-Isqof N. li qed jgħinu) 

Għinna nħejju l-miġja ta’ Saltnatek 

sa ma tasal is-siegħa li nidhru quddiemek 

qaddisin fost il-Qaddisin tas-sema, 

mal-Verġni Mqaddsa Marija u mal-Appostli, 

u ma’ ħutna mejtin  

li aħna nafdaw għall-ħniena tiegħek. 

Imbagħad, mibdulin f’ħolqien ġdid, 

u meħlusin minn kull taħsir,  

inkunu nistgħu tassew, fiċ-ċokon tagħna, 

inroddulek il-ħajr ta’ Kristu Ibnek  

li jgħix għal dejjem. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni waħdu 

jieħu l-patena u l-kalċi f’idejh u jgħollihom 

Bi Kristu, ma’ Kristu, u fi Kristu, 

jingħata lilek, Alla Missier li tista’ kollox, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

kull ġieh u glorja għal dejjem ta’ dejjem. 
 

Ġemgħa 

Ammen. 
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IT-TIENI TALBA EWKARISTIKA 

TAR-RIKONĊILJAZZJONI 
 

 Prefazju 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Il-Mulej magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Nerfgħu qlubna ’l fuq. 
 

Ġemgħa 

Nerfgħuhom lejn il-Mulej. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Niżżu ħajr lill-Mulej, Alla tagħna. 
 

Ġemgħa 

Hekk sewwa u xieraq. 
  

Ċelebrant Ewlieni 

O Alla, Missier li tista’ kollox, 

b’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, 

inroddulek ħajr u nfaħħruk  

għall-ħidma tiegħek fid-dinja. 
 

Għalkemm il-bnedmin  

jinsabu mifruda minn xulxin 

minħabba l-ġlied u t-tilwim bejniethom, 

aħna nafu, għax ġarrabnieh,  

li inti tbiddel il-fehma tal-bnedmin 

biex jerġgħu jinħabbu bejniethom. 
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L-Ispirtu qaddis tiegħek iqanqal il-qlub 

biex dawk li kienu għedewwa ta’ xulxin 

jerġgħu jinħabbu bejniethom, 

dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor  

jieħdu b’idejn xulxin, 

u l-popli kollha jfittxu li jkunu ħbieb. 
 

Bil-qawwa tiegħek 

dawk li jħobbu l-paċi jwaqqfu l-ġlied, 

jirbħu l-mibegħda bil-maħfra 

u jpattu d-deni bil-ġid. 
 

Għalhekk jeħtieġ li aħna nroddulek ħajr 

u nfaħħruk mal-kori kollha tal-anġli, 

li qatt ma jehdew ixandru l-kobor tiegħek u jgħidu: 
 

Ġemgħa 

Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti. 

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

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 

Imbierek min ġej f’isem il-Mulej. 

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

Missier ħanin, int li taħkem fuq kull setgha, 

aħna nberkuk b’Ibnek Ġesù Kristu, Sidna, 

li ġie fostna f’Ismek. 

Hu l-kelma li biha l-bnedmin isalvaw, 

l-id li inti tagħti lill-midinbin, 

it-triq li minnha jaslilna s-sliem tiegħek. 
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O Alla, Missier tagħna lkoll, 

meta aħna tbegħedna minnek, 

inti reġġajtna  għandek b’Ġesù Kristu Ibnek, 

li tajtu għall-mewt 

biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu lil xulxin. 
 

b’idejh it-tnejn mifruxa fuq l-offerti, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra,  

b’idhom il-leminija miftuħa fuq l-offerti 

Għalhekk aħna u niċċelebraw il-ħbiberija miegħek, 

li ħejja Kristu għalina, nitolbuk 

biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek  

dawn l-offerti, 
 

Jagħmel is-sinjal tas-salib fuq il-ħobż u l-inbid flimkien 

aħna u qegħdin nagħmlu dak  li ordnalna Ibnek 
 

Hu meta wasal biex jagħti ħajtu ħa jsalvana, 

waqt li kien fuq il-mejda mal-Appostli tiegħu, 
 

Jieħu f’idejh il-ħobż 

ħa f’idejh il-ħobż, raddlek il-ħajr, bierek, 

qasam, ta lid-dixxipli tiegħu u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

ĦUDU U KULU LKOLL MINN DAN:  

GĦAX DAN HUWA ĠISMI  

LI JINGĦATA GĦALIKOM. 
Juri l-ostja kkonsagrata lill-poplu u, wara li jqiegħedha mill-ġdid fuq  

l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jaduraha. 
 

Hekk ukoll f’dak il-lejl 
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Jieħu f’idejh il-kalċi bl-inbid 

ħa l-kalċi, u, waqt li xandar il-ħniena tiegħek, 

tah lid-dixxipli tiegħu, u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

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 
 

Juri l-kalċi bl-inbid ikkonsagrat lill-poplu u, wara li jqiegħedu mill-ġdid 

fuq l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jadurah. 
 

 
 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

Dan hu l-Misteru tal-Fidi. 
 

Ġemgħa 

Inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej,  

inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek,  

nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. 
 

Jew 

Salvana, Int o Salvatur tad-dinja, 

għax bis-salib u l-qawmien tiegħek, Inti fdejtna. 
 

Jew 

Kull darba li nieklu l-ħobż u nixorbu dal-kalċi, 

inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, sa ma tiġi. 

 



It-Tieni Talba Ewkaristika tar-Rikonċiljazzjoni 

 

LXXIX 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

b’idejh it-tnejn miftuħa, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra  

Mulej, Alla tagħna, 

Ibnek ħallielna dan ir-rahan ta’ mħabbtek; 

għalhekk, aħna u qegħdin nagħmlu t-tifkira 

tal-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja, 

noffrulek dak li inti stess tajtna: 

is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. 

Missier qaddis, nitolbuk, 

ilqagħna lkoll ma’ Ibnek 

u b’din it-tqarbina li se nagħmlu 

agħtina l-Ispirtu qaddis tiegħek, 

ħa jbiegħed minn fostna kull ma jifridna. 
 

L-Ewwel Konċelebrant 

Hu jżommna f’xirka waħda 

mal-Papa N., l-Isqof tagħna N., 

(l-Isqof N. li qed jgħinu,) 

mal-Isqfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu: 

agħmel li l-Knisja tiegħek  

tkun għall-bnedmin kollha 

sinjal ta’ għaqda u għajn ta sliem. 
 

It-tieni Konċelebrant 

Kif ġbartna hawn madwar il-mejda ta’ Ibnek, 

f’rabta ta’ mħabba  

mal-Verġni mqaddsa Marija, Omm Alla, 

u mal-Qaddisin kollha, 
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hekk iġbor il-bnedmin ta’ kull sura u ta’ kull xorta,  

ta’ kull ġens u ta’ kull ilsien, 

biex jissieħbu flimkien, f’għaqda sħiħa bejniethom, 

madwar il-mejda tiegħek ta’ dejjem, 

f’dinja ġdida, fejn tiddi l-milja tas-sliem, 

Bi Kristu Sidna. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni waħdu 

jieħu l-patena u l-kalċi f’idejh u jgħollihom 

Bi Kristu, ma’ Kristu, u fi Kristu, 

jingħata lilek, Alla Missier li tista’ kollox, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

kull ġieh u glorja għal dejjem ta’ dejjem. 

 
Ġemgħa 

Ammen.
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L-EWWEL TALBA EWKARISTIKA 

FIL-QUDDIES TAT-TFAL 
 

 Prefazju 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Il-Mulej magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Nerfgħu qlubna ’l fuq. 
 

Ġemgħa 

Nerfgħuhom lejn il-Mulej. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Niżżu ħajr lill-Mulej, Alla tagħna. 
 

Ġemgħa 

Hekk sewwa u xieraq. 
  

Ċelebrant Ewlieni 

O Alla, Missierna li inti fis-smewwiet, 

Int ġbartna hawn flimkien, 

u aħna qegħdin quddiemek 

biex nuruk il-ferħ tagħna u nagħtuk it-tifħir tagħna, 

u ngħidulek kemm int kbir fis-setgħa tiegħek. 

Infaħħruk għal kull ħaġa sabiħa li hawn fid-dinja, 

u għall-ferħ li bih timla’ qlubna. 

Infaħħruk għad-dawl sabiħ tax-xemx, 

u għall-kelma tiegħek  

li biha ddawwal il-qlub tagħna. 
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Infaħħruk għad-dinja li int ħlaqt,  

u għall-bnedmin li jgħammru fiha. 

Int tassew twajjeb 

għaliex tħobbna u tagħmel ħwejjeġ kbar għalina. 

Għalhekk aħna lkoll flimkien ngħidulek: 
 

Ġemgħa 

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

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni, b’idejħ miftuħin 

Int Missierna u dejjem taħseb fil-bnedmin kollha, 

U trid tkun dejjem magħhom; 

Inti bgħattilna lil Ġesù,  

Ibnek il-maħbub, biex isalvana: 

Hu fejjaq lill-morda, ħafer id-dnubiet lill-midinbin, 

wera lil kulħadd l-imħabba tiegħek, 

u laqa’ lit-tfal u berikhom. 

Għalhekk minn qalbna ngħidulek: 
 

Ġemgħa 

Imbierek min ġej f’isem il-Mulej. 

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni, b’idejħ miftuħin 

Meta nfaħħruk, m’aħniex waħedna 

għaliex fil-pajjiżi kollha tad-dinja, 

l-insara, li huma l-poplu tiegħek, ifaħħruk. 

Għalhekk flimkien mal-Knisja, 
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mal-Papa N.,  

mal-Isqof tagħna N.  

(u mal-Isoqf N. li qed jgħinu), 

aħna nitolbuk b’qalbna kollha. 

Fis-sema mbagħad ifaħħruk għal dejjem 

l-Imqaddsa Verġni Marija, 

l-Appostli u l-Qaddisin kollha: 

magħhom u mal-Anġli kollha nadurawk 

u ngħidulek ilkoll flimkien: 
 

Ġemgħa 

Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċiti. 

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 
 
 

b’idejh it-tnejn mifruxa fuq l-offerti, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra,  

b’idhom il-leminija miftuħa fuq l-offerti 

Missier qaddis, 

għaliex irridu nroddulek ħajr 

aħna ġibna l-ħobż u l-inbid: 
 

Jagħmel is-sinjal tas-salib fuq il-ħobż u l-inbid flimkien 

agħmel li jsiru l-Ġisem u d-Demm 

ta’ Ġesù Kristu,  Ibnek il-għażiż. 
 

B’hekk inkunu nistgħu noffrulek  

dak li int stess tajtna. 

Għaliex dak in-nhar filgħaxija,  

qabel ma bata għalina, 

huwa u jiekol mal-Appostli, 
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Jieħu f’idejh il-ħobż 

Ġesù ħa l-ħobż minn fuq il-mejda, 

raddlek il-ħajr, bierek, 

qasmu, tahulhom u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

ĦUDU U KULU LKOLL MINN DAN:  

GĦAX DAN HUWA ĠISMI  

LI JINGĦATA GĦALIKOM. 
 

Juri l-ostja kkonsagrata lill-poplu u, wara li jqiegħedha mill-ġdid fuq  

l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jaduraha. 
 

U meta l-ikla waslet fit-tmiem tagħha, 
 

Jieħu f’idejh il-kalċi bl-inbid 

Ġesù ħa l-kalċi, mimli nbid, raddlek il-ħajr, 

tah il-ħbiebu, u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

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. 
 

Juri l-kalċi bl-inbid ikkonsagrat lill-poplu u, wara li jqiegħedu mill-ġdid 

fuq l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jadurah. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

Imbagħad qalilhom: 

AGĦMLU DAN B’TIFKIRA TIEGĦI 
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Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

b’idejh it-tnejn miftuħa, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra 

Missier qaddis, dak li Ġesù Kristu  

qalilna biex nagħmlu b’tifkira tiegħu, 

aħna qegħdin nagħmluh issa: 

aħna qegħdin noffrulek il-ħobż li jagħti l-ħajja 

u l-kalċi li jsalvana 

waqt li qegħdin inxandru l-mewt ta’ Ġesù 

u l-qawmien tiegħu għall-ħajja. 

Ġesù jwassalna għandek, 

il-Missier tagħna tas-smewwiet: ilqagħna miegħu. 
 

Ġemgħa 

Inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, inxandru bil-ferħ 

il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. 
 

Jew 

Salvana, Int o Salvatur tad-dinja, 

għax bis-salib u l-qawmien tiegħek, Inti fdejtna. 
 

Jew 

Kull darba li nieklu l-ħobż u nixorbu dal-kalċi, 

inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, sa ma tiġi. 
 

L-Ewwel Konċelebrant 

Missier qaddis, inti tħobbna ħafna: 

ħallina nersqu għal din il-mejda tiegħek biex,  

kollna ferħana u magħqudin  

flimkien fl-Ispirtu tiegħek,  

nitqarbnu bil-Ġisem u d-Demm  

ta’ Ibnek Ġesù Kristu, Sidna. 
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It-Tieni Konċelebrant 

Int, Mulej, Alla tagħna, qatt ma tinsa lil ħadd, 

għalhekk nitolbuk għal dawk kollha  

li aħna nħobbu N. u N. u għall-mejtin kollha  

li ħallew din il-ħajja bis-sliem. 

Ftakar f’dawk kollha mxerrdin mad-dinja, 

ftakar fil-bnedmin kollha li hawn fuq l-art. 

Meta aħna niftakru f’dak kollu li tagħmel għalina 

b’Ibnek Ġesù Kristu, 

qalbna timtela’ bil-ferħ u lkoll flimkien infaħħruk. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni waħdu 

jieħu l-patena u l-kalċi f’idejh u jgħollihom 

Bi Kristu, ma’ Kristu, u fi Kristu, 

jingħata lilek, Alla Missier li tista’ kollox, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

kull ġieh u glorja għal dejjem ta’ dejjem. 
 

Ġemgħa 

Ammen. 
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IT-TIENI TALBA EWKARISTIKA 

FIL-QUDDIES TAT-TFAL 
 

 Prefazju 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Il-Mulej magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Nerfgħu qlubna ’l fuq. 
 

Ġemgħa 

Nerfgħuhom lejn il-Mulej. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Niżżu ħajr lill-Mulej, Alla tagħna. 
 

Ġemgħa 

Hekk sewwa u xieraq. 
  

Ċelebrant Ewlieni 

Missier maħbub tagħna, 

dan hu mument ta’ ferħ kbir għalina! 

Aħna nroddulek ħajr, 

aħna nfaħħruk flimkien  

ma’ Ġesù Kristu, Ibnek, Sidna. 
 

Ġemgħa 

Glorja lilek, għax inti tħobbna lkoll! 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Int tant tħobbna 

li ħlaqt għalina din id-dinja kbira u sabiħa. 
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Ġemgħa 

Glorja lilek, għax inti tħobbna lkoll! 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Int tant tħobbna 

li tajtna lil Ġesù Ibnek biex iwassalna għandek. 
 

Ġemgħa 

Glorja lilek, għax inti tħobbna lkoll! 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Int tant tħobbna  

li tridna ninġabru lkoll flimkien fi Kristu 

qisna lkoll ulied ta’ familja waħda. 
 

Ġemgħa 

Glorja lilek, għax inti tħobbna lkoll! 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Għal din l-imħabba tiegħek hekk kbira, 

aħna lkoll inroddulek ħajr  

mal-Anġli u l-Qaddisin, 

li fis-sema jadurawk u jgħidulek: 
 

Ġemgħa 

Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti. 

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

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 

Imbierek min ġej f’isem il-Mulej. 

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 
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Ċelebrant Ewlieni 

Ikun tassew imbierek Ġesù,  

il-ħabib tat-tfal u tal-fqar. 

Int bgħattulna, u Hu ġie biex jurina  

kif għandna nħobbu lilek  

u kif għandna nħobbu lil xulxin. 

Hu ġie biex minn qlub il-bnedmin ineħħi l-ħażen, 

li jfixkel il-ħbiberija bejniethom. 

Hu ġie biex jeqred il-mibgħeda 

li ma tħalliniex inkunu ferħana. 

Hu wiegħed li jagħtina l-Ispirtu s-Santu 

biex ikun dejjem magħna 

ħalli ngħixu l-istess ħajja tiegħek. 
 

Ġemgħa 

Imbierek min ġej f’isem il-Mulej. 

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 
 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

b’idejh it-tnejn miftuħa, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra 

Lilek, Missier, nitolbuk: 

ibgħat l-Ispirtu qaddis tiegħek 

biex dan il-ħobż u l-inbid li ġibna fuq l-artal, 
 

Jagħmel is-sinjal tas-salib fuq il-ħobż u l-inbid flimkien 

isiru l-Ġisem  u d-Demm ta’ Sidna Ġesù Kristu. 

Hu, awl il-lejl qabel ma bata għalina, 

uriena kemm hi kbira l-imħabba tiegħu għalina, 

meta huwa u jiekol mad-dixxipli tiegħu, 
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Jieħu f’idejh il-ħobż 

ħa l-ħobż raddlek il-ħajr, 

qasmu, tahulhom, u qal: 
 

ĦUDU U KULU LKOLL MINN DAN:  

GĦAX DAN HUWA ĠISMI  

LI JINGĦATA GĦALIKOM. 
 

Juri l-ostja kkonsagrata lill-poplu u, wara li jqiegħeda mill-ġdid fuq  

l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jaduraha. 
 

Ġemgħa 

Ġesù Kristu ġie mogħti għalina! 
 

Ċelebrant Ewlieni 
 

jieħu f’idejh il-kalċi bl-inbid 

Imbagħad ħa l-kalċi, mimli nbid, 

talab u raddlek il-ħajr, 

ta l-kalċi 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. 
 

Ġemgħa 

Ġesù Kristu ġie mogħti għalina! 
 

 

Juri l-kalċi bl-inbid ikkonsagrat lill-poplu u, wara li jqiegħedu mill-ġdid 

fuq l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jadurah. 
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Ċelebrant Ewlieni 

Imbagħad qalilhom: 

AGĦMLU DAN B’TIFKIRA TIEGĦI. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

b’idejh it-tnejn miftuħa, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra 

Missier l-aktar maħbub,  

għalhekk aħna nagħmlu dan 

b’tifkira tal-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù,  

is-Salvatur tad-dinja. 

Hu ta lilu nnifsu u miet għalina, 

biex ikun is-sagrifiċċju li issa qegħdin noffrulek, 

ħalli bih ninġibdu lejk. 
 

Ġemgħa 

Glorja u tifħir lil Alla tagħna. 
 

Jew: 

Lilek infaħħru, lilek inbierku, 

lilek inroddu ħajr, o Alla tagħna. 
 

L-Ewwel Konċelebrant 

Mulej Alla tagħna,  

ilqa’ t-talb li qegħdin nagħmulek, 

u agħti l-Ispirtu ta’ mħabbtek lil dawk kollha  

li qegħdin jieħdu sehem f’din il-Quddiesa. 

Agħmel li jkunu dejjem magħqudin  

flimkien fil-Knisja, 

mal-Papa N., mal-Isqof tagħna N.,  

(mal-Isqof N. li qed jgħinu), u mal-Isqfijiet kollha, 

u ma’ dawk kollha li jaqduk fost il-poplu tiegħek. 
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Ġemgħa 

Ħa jkunu qalb waħda flimkien għall-glorja tiegħek! 
 

It-Tieni Konċelebrant 

Tinsiex lil dawk li nħobbu (…) 

tinsiex lanqas lil dawk  

li forsi ma tantx nuruhom imħabba. 

Ftakar ukoll f’dawk kollha li ħallew il-ħajja 

bis-sliem tiegħek (…):  

ilqagħhom fid-dar tiegħek tas-sema. 
 

Ġemgħa 

Ħa jkunu qalb waħda flimkien għall-glorja tiegħek! 
 

It-Tieni Konċelebrant 

U meta jasal il-waqt, lilna wkoll sejħilna biex,  

mal-Verġni Mqaddsa Marija, Omm Alla u Ommna, 

niċċelebraw il-festa kbira tiegħek fis-sema, 

fejn il-ħbieb kollha ta’ Ġesù Kristu, Ibnek Sidna, 

ikantawlek innu li ma jintemm qatt. 
 

Ġemgħa 

Ħa jkunu qalb waħda flimkien għall-glorja tiegħek! 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni waħdu 

jieħu l-patena u l-kalċi f’idejh u jgħollihom 

Bi Kristu, ma’ Kristu, u fi Kristu, 

jingħata lilek, Alla Missier li tista’ kollox, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieh u glorja 

għal dejjem ta’ dejjem. 
 

Ġemgħa 

Ammen.
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IT-TIELET TALBA EWKARISTIKA 

FIL-QUDDIES TAT-TFAL 
 

 Prefazju 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Il-Mulej magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Nerfgħu qlubna ’l fuq. 
 

Ġemgħa 

Nerfgħuhom lejn il-Mulej. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Niżżu ħajr lill-Mulej, Alla tagħna. 
 

Ġemgħa 

Hekk sewwa u xieraq. 
  

Ċelebrant Ewlieni 

Inroddulek ħajr, o Alla tagħna, 

għax ħlaqtna biex ngħixu għalik, 

maqgħudin flimkien fl-imħabba. 

Bil-grazzja tiegħek nitgħallmu nħobbu ’l xulxin, 

ħa nkunu nistgħu naqsmu bejnietna 

il-ferħ kollu u d-dwejjaq kollha tagħna. 
 

Fi żmien il-Għid 
 

Inroddulek ħajr, o Alla tagħna, 

għaliex inti Alla tal-ħajjin: 
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inti sejjaħtilna għall-ħajja 

u trid li naslu għall-hena ta’ dejjem. 

L-ewwel wieħed fostna  

li int qajjimt mill-imwiet kien Ġesù: 

Int tajtu ħajja ġdida, u Hu wegħedna ħajja bla tmiem,  

bla niket u bla dwejjaq. 
 

Ta’ dan, Missier, inroddulek ħajr, ferħanin, 

ma’ dawk kollha li jemmnu fik; 

u mal-Qaddisin u l-Anġli kollha 

infaħħruk minn qalbna u ngħidulek: 
 

Ġemgħa 

Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti. 

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

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 

Imbierek min ġej f’isem il-Mulej. 

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

Qaddis tassew int, Mulej, 

u twajjeb magħna lkoll. 

Int turi l-ħniena tiegħek mal-bnedmin kollha, 

Inroddulek ħajr l-ewwelnett  

għal Ibnek Ġesù Kristu Sidna: 

Hu għoġbu jiġi fid-dinja 

għaliex il-bnedmin kienu tbiegħdu minnek, 

u ma kinux aktar jaqblu bejniethom. 
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Hu fetħilna għajnejna u widnejna 

Biex nifhmu li aħna lkoll aħwa 

U inti l-Missier ta’ kulħadd. 
 

 

Fi żmien il-Għid 
 

Qaddis tassew int, Mulej, 

u twajjeb magħna lkoll. 

Int turi l-ħniena tiegħek mal-bnedmin kollha. 

Inroddulek ħajr l-ewwelnett  

għal Ibnek Ġesù Kristu Sidna: 

Hu wasslilna l-Bxara t-tajba  

ta’ ħajja ġdida bla tmiem fil-glorja miegħek.  

Hu mexa quddiemna  

biex, b’ħafna għemil ta’ mħabba, 

jurina t-triq li minnha ngħaddu 

ħa naslu għal din il-ħajja. 
 

 

U issa Ġesù sejħilna biex ninġabru hawn flimkien 

għax iridna nagħmlu dak li darba għamel Hu. 
 

b’idejh it-tnejn mifruxa fuq l-offerti, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra,  

b’idhom il-leminija miftuħa fuq l-offerti 

Missier maħbub, qaddes dan il-ħobż u dan l-inbid 
 

Jagħmel is-sinjal tas-salib fuq il-ħobż u l-inbid flimkien  

biex isiru għalina l-Ġisem  u d-Demm 

ta’ Ibnek Ġesù Kristu, Sidna. 
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Hu, fil-lejl qabel miet għalina, 

fl-Aħħar Ikla mad-dixxipli tiegħu, 
 

Jieħu f’idejh il-ħobż 

ħa l-ħobż, raddlek il-ħajr, 

qasmu, tahulhom u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

ĦUDU U KULU LKOLL MINN DAN:  

GĦAX DAN HUWA ĠISMI  

LI JINGĦATA GĦALIKOM. 
 

Juri l-ostja kkonsagrata lill-poplu u, wara li jqiegħedha mill-ġdid fuq l-

artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jaduraha. 
 

Jieħu f’idejh il-kalċi bl-inbid 

Hekk ukoll, ħa l-kalċi, mimli nbid, 

raddlek il-ħajr tah lid-dixxipli tiegħu, u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

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. 
 

Imbagħad qalilhom: 

AGĦMLU DAN B’TIFKIRA TIEGĦI. 
 

Juri l-kalċi bl-inbid ikkonsagrat lill-poplu u, wara li jqiegħdu mill-ġdid 

fuq l-artal, jinżel għarrkubbtejh, għal ftit ħin jadurah. 
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Iċ-Ċelebrant Ewlieni 

b’idejh it-tnejn miftuħa, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra 

Għalhekk, Missier qaddis, qegħdin quddiemek, 

biex fil-ferħ niftakru 

f’dak kollu li Ġesù għamel biex isalvana. 

F’dan is-sagrifiċċju qaddis, 

li hu ħalla lill-Knisja tiegħu, 

aħna nagħmlu t-tifkira  

tal-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja. 
 

Missier qaddis, li inti fis-smewwiet, 

ilqagħna għandek flimkien ma’ Ibnek il-għażiż. 

Hu ħa l-mewt min rajh għalina; 

Inti qajjimtu mill-imwiet: 

Għalhekk ngħidulek: 
 

Ġemgħa 

Lilek, o Alla, infaħħru għax inti tajjeb, 

Lilek inroddu ħajr. 
 

L-Ewwel Konċelebrant 

Hu, Ġesù, fl-aħħar taż-żmien  

għandu jiġi fil-glorja, 

u fis-saltna tiegħu ma jkunx hemm aktar 

min ibati l-faqar, min jibki, 

min ikun imdejjaq. 
 

Ġemgħa 

Lilek, o Alla, infaħħru għax inti tajjeb, 

Lilek inroddu ħajr. 
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It-Tieni Konċelebrant 

Missier qaddis, inti sejjaħtilna 

biex mimlijin bil-ferħ li jagħti l-Ispirtu s-Santu, 

minn fuq dan l-artal 

nitqarbnu bil-Ġisem ta’ Kristu: 

agħmel li bil-qawwa ta’ dan l-ikel tas-sema 

nogħġbuk dejjem aktar minn jum għall-ieħor. 
 

Ftakar, Mulej , fil-Papa N., fl-Isqof tagħna N.,  

(fl-Isqof N. li qed jgħinu) u fl-Isqfijiet l-oħra kollha. 

Għin lid-dixxipli kollha tal-Mulej 

ħa jaħdmu għall-paċi u s-sliem 

biex iwasslu l-hena u l-ferħ lil kulħadd. 
 

Fi żmien il-Għid 
 

Missier qaddis, inti sejjaħtilna 

biex mimlijin bil-ferħ li jagħti l-Ispirtu s-Santu, 

minn fuq dan l-artal nitqarbnu  

bil-Ġisem ta’ Kristu: 

agħmel li bil-qawwa ta’ dan l-ikel tas-sema 

nogħġbuk dejjem aktar minn jum għall-ieħor. 

Ftakar, Mulej, fil-Papa N., fl-Isqof tagħna N.,  

(fl-Isqof N. li qed jgħinu)  

u fl-Isqfijiet l-oħra kollha. 

Agħmel li qlub l-insara jimtlew  

b’dan il-ferħ tal-Għid,  



It-Tielet Talba Ewkaristika fil-Quddies tat-Tfal 

 

XCIX 
 

imxerred ma’ kullimkien fid-dinja, 

biex iwassluh lill-bnedmin kollha li huma mdejqin. 
 

 

Lilna lkoll agħtina li,  

mal-Verġni Mqaddsa Marija, Omm Alla, 

u mal-Qaddisin kollha, 

meta jasal il-waqt, inkunu ma’ Kristu fis-sema 

ħa noqogħdu miegħek għal dejjem. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni waħdu 

jieħu l-patena u l-kalċi f’idejh u jgħollihom 

Bi Kristu, ma’ Kristu, u fi Kristu, 

jingħata lilek, Alla Missier li tista’ kollox, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 

kull ġieh u glorja 

għal dejjem ta’ dejjem. 
  

Ġemgħa 

Ammen. 



Ir-Rit tat-Tqarbin 

C 
 

 
L-Ikla ta’ Għemmaws 

Jacopo Pontormo (1494 – 1557) 

Italja (Pontormo) 1525 

Żejt fuq it-tila  



Ir-Rit tat-Tqarbin 

 

CI 
 

Ir-Rit tat-Tqarbin 
 

Ċelebrant Ewlieni b’idejh mgħaqqda 

Ejjew nitolbu kif għallimna  

u riedna nagħmlu l-Iben ta' Alla  

għas-salvazzjoni tagħna: 
 

Missierna li inti fis-smewwiet,  
 

u jkompli  flimkien mal-Ġemgħa 

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, 

la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. 
 

Ċelebrant Ewlieni b’idejh miftuħa 

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.  



Ir-Rit tat-Tqarbin 

CII 
 

L-Għoti tal-Paċi 
 

Ċelebrant Ewlieni b’idejh miftuħa jħares lejn l-ispeċi kkonsagrati 

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 int trid fiha.  

Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. 
 

Ġemgħa 

Ammen. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

(jew, jekk ikun qed jassisti, id-djaknu) 

Agħtu l-paċi lil xulxin. 
 

Ċelebrant Ewlieni, jieħu l-ostja kkonsagrata f’idejh, jaqsamha, jitfa’ 

biċċa minnha fil-kalċi bl-inbid ikkonsagrat u jgħid minn taħt l-ilsien 

Il-Ġisem flimkien mad-Demm  

ta’ Sidna Ġesù Kristu 

jkunu jiswew lilna, li se nitqarbnu bihom, 

għall-ħajja ta' dejjem. 



Ir-Rit tat-Tqarbin 

 

CIII 
 

Ġemgħa 

Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina. 

Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina. 

Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, agħtina l-paċi. 
 

Ċelebrant minn taħt l-ilsien 

Mulej Ġesù Kristu, Bin Alla l-ħaj,  

bil-mewt tiegħek, kif ried minnek il-Missier  

u bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu,  

Inti tajt il-ħajja lid-dinja,  

b’dan il-Ġisem u d-Demm qaddis tiegħek  

eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen,  

żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek,  

u tħallini qatt ninfired minnek. 
 

Jew 

Mulej Ġesù Kristu, nitolbok 

li din it-tqarbina bil-Ġisem u d-Demm tiegħek 

ma tkunx il-kundanna tiegħi 

iżda, għall-ħniena tiegħek, 

tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta’ ruħi u ġismi. 
 

Iċ-Ċelebrant Ewlieni waqt li jieħu l-ostja kkonsagrata maqsuma f’idu,  

u juriha lill-Ġemgħa  

Dan hu l-Ħaruf ta’ Alla,  

dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja.   

Henjin dawk li huma mistiedna  

għall-ikla tal-Ħaruf. 



Ir-Rit tat-Tqarbin 

CIV 
 

Ġemgħa 

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

iżda għid kelma waħda, u ruħi tkun imfejqa. 
 

Ċelebrant, minn taħt l-ilsien, waqt li jitqarben bil-qima bl-ostja 

kkonsagrata 

Il-Ġisem ta' Kristu jħarisni għall-ħajja ta' dejjem.  

Ammen. 
 

waqt li jitqarben bil-qima bl-inbid ikkonsagrat 

Id-Demm ta' Kristu jħarisni għall-ħajja ta' dejjem. 

Ammen. 
 

Isir bil-qima t-Tqarbin tal-Konċelebranti, ministri u l-ġemgħa. 

 

Wara t-Tqarbin 

 

Waqt il-Purifikazzjoni, id-Djaknu jew iċ-Ċelebrant  

jgħid minn taħt l-ilsien: 

Agħmel, Mulej, li nilqgħu b’qalb safja 

l-ikel u x-xorb li ħadna, 

biex dan id-don li tajtna issa 

ikun jiswielna għall-ħajja ta’ dejjem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Talba wara t-Tqarbin



Ir-Rit tat-Tqarbin 

 

CV 
 

 

 

 

 

Il-Qawmien mill-mewt 

Piero della Francesca (1415 - 1492) 

1463 - 1465 

Mural bl-affresk u tempera 

Pinacoteca Comunale, Sansepolcro  



 

CVI 
 

 

Ir-Rit tat-Tmiem 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Il-Mulej magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Iberikkom Alla li jista' kollox, 

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

Ġemgħa 

Ammen. 
 

Ċelebrant Ewlieni 

Morru fil-paċi ta' Kristu. 
 

Ġemgħa 

Inroddu ħajr lil Alla. 
 

 

Meta ċ-Ċelebrant ikun Isqof, il-Barka tingħad b’din il-forma: 
 

Isqof 

Il-Mulej magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 

Isqof 

Ikun imbierek isem il-Mulej. 
 

Djaknu jew Ministru Ordnat ieħor 

Baxxu raskom biex tirċievu l-barka ta’ Alla. 



Ir-Rit tat-Tqarbin 

 

CVII 
 

Ġemgħa 

Minn issa u għal dejjem. 
 

Isqof 

Il-għajnuna tagħna f’isem il-Mulej. 
 

Ġemgħa 

Li għamel is-sema u l-art. 
 

Isqof 

Iberikkom Alla li jista’ kollox, 

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

Ġemgħa 

Ammen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iċ-Ċelebrant ibus l-artal, bħal fil-bidu tal-Quddiesa,  

flimkien mal-Konċelebranti u l-Ministri l-oħra  

jagħmel inklinazzjoni profonda lil-artal u jidħul ġewwa. 

  



 

CVIII 
 

 

Kristu fil-Glorja 

Minjaturist Ingliż  

c. 1200 

Illuminazzjoni fuq parċmina 


