LITURGIJA –
TIFKIRA

Talba fuq l-Offerti
Ilqa’. Mulej, din l-offerta
Li l-poplu qaddis tiegħek qieghed jagħmillek
Fit-tifkira tal-Beatu Nazju,
U agħmel li, bis-saħħa ta’ dan il-misteru,
Li fih qeghdin nieħdu sehem,
nagħtu ezempji tal-imhabba tiegħek.
Bi Kristu Sidna.

Beatu Nazju Falzon

Prefazju
V/. Il-Mulej magħkom. R/. U miegħek ukoll.
V/. Nerfgħu qlubna ‘l fuq. R/. Nerfgħuhom lejn il-Mulej.
V/. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. R/. 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 inroddulek ħajr:
Bi Kristu Sidna.
Għax, biex timla bil-ferh lill-Knisja tiegħek
Fit-tifkira tal-Beatu Nazju,
Int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu,
Issaħaħha fil-għerf bit-tagħlim li hu xandar,
U tilqa’ t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha.
Għalhekk, flimkien mal-Angli u l-Qaddisin kollha,
Intennulek l-innu ta’ tifħir u ngħidu bla heda :
TALBA TA’ WARA IT-TQARBIN
Nitolbu,
O Alla li tista’ kollox. Agħtina l-għajnuna
Permezz ta’ din it-tqarbina mqaddsa li għamilna,
biex fuq l-ezempji tal-Beatu Nazju,

bil-qalb u bl-egħmil nagħtu xhieda
ta’ l-imħabba tal-aħwa u tad-dawl tal-verita.
Bi Kristu.

Kolletta:-Nitolbu .
O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox inti tajtna lill-Beatu Nazju
bħala katekist ħabrieki fil-Knisja tiegħek: Agħmel li bilgħajnuna tat-talb tiegħu għalina, aħna dejjem nitħeġġu fittagħlim nisrani biex insiru nafuk dejjem aktar u nikbru flimħabba tiegħek. B’Ibnek Gesu’ Kristu Sidna, li hu Alla
u miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ L-Ispirtu s-Santu
Alla għal dejjem ta’ dejjem. Amen.
QARI MILL-EWWEL ITTRA TA’ SAN GWANN
4, 7-13, 16, 18-21
Għeżież, ejjew inħobbu ‘l xulxin, għax l-imħabba ġejja
minn Alla, u kull min iħobb hu mwieled minn Alla u
jagħraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma għarafx lil Alla, għax
Alla hu mħabba. B’dan dehret l-imħabba ta’ Alla fina,
għax Alla bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja biex ngħixu
bih.
Għeżież, jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna
nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk
inħobbu ‘l xulxin hu jgħammar fina, u mħabbtu ssib il-

milja tagħha fina. B’hekk nafu li aħna ngħammru fih u Ħu
fina, għax tana sehem mill-Ispirtu tieghu.
Alla hu mħabba, u min igħammar fl-imħabba jgħammar
f’Alla, u Alla fih. Fl-imħabba ma hemmx biża’; l-imħabba
sħiħa tkecci l-biża’ ‘l barra, għax il-biża’ għandu x’jaqsam
mal-kastig. Min jibża’ għadu ma sabx il-milja ta’ limħabba.
Aħna nħobbu, ghax Ħu ħabbna l-ewwel. Jekk xi ħadd
jgħid: ‘Jien nħobb ‘l Alla’, u jobgħod lil ħuh, dan ikun
giddieb. Għax min ma jħobbx lil ħuh li jara, kif jista jħobb
lil Alla li hu qatt ma rah? Dan hu l-kmandament li tana hu:
li min iħobb ‘l Alla, iħobb ukoll lil ħuh.
Il-Kelma tal-Mulej
SALM Responsorjali 103(102) 1-6, 8-11, 13
R.Ħanin u twajjeb il-Mulej
Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej;
B’qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu.
Bierek, ruh tiegħi, il-Mulej,
U la tinsiex il-gid kollu li għamel miegħek.
R. Ħanin u twajjeb 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 is-snin ta’ ħajtek;
U bħal tal-ajkla tiġġedded żgħożitek.
R. Ħanin u twajjeb il-Mulej
Il-Mulej jagħmel is-sewwa,
U l-ħaqq mal-maħqurin kollha.

Ħanin u twajjeb il-Mulej,
Idum ma jagħdab u kollu mogħdrija.
R. Ħanin u twajjeb il-Mulej
Daqskemm huma s-smewwiet ‘il fuq mill-art
Hekk hi kbira tjubitu ma’ min jibza’ minnu;
Bħalma jħenn il-missier għal uliedu,
Hekk iħenn il-Mulej għal min għandu l-biza’ tiegħu.
R. Ħanin u twajjeb il-Mulej
ALLELUIA ! ALLELUIA !
Jekk inħobbu ‘l xulxin hu jgħammar fina, u mħabbtu ssib
il-milja tagħha fina.
ALLELUIA ! ALLELUIA !
QARI MILL-EVANGELU TA’ SAN MATTEW 17,
Sitt ijiem wara, Ġesù ħa miegħu lil Pietru u ‘l Ġakbu u ‘l
ħuh Ġwanni, tellagħhom fuq muntanja għolja wehidhom, u
tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, u lbiesu
sar abjad bħad-dawl. U dehrulhom Mose’ u Elija jitħaddtu
miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Gesu’ “Mulej, kemm hu
sew li aħna hawn! Jekk trid, intella’ hawn tliet tined, waħda
għalik, waħda għal Mose’ u waħda għal Elija.” Kif kien
għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom, u minn
ġos-sħaba nstema’ leħen igħid: “Dan hu Ibni l-għaziz, li
fih sibt il-għaxqa tiegħi: isimgħu lilu.” Id-dixxipli, kif
semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art, mimlijin biza’. Ġesù
resaq lejhom, messhom u qalilhom: “ Qumu. La
tibzgħux.” Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd
ħlief lil Ġesù waħdu.
Il-Kelma tal-Mulej

