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KriSTu re 2013
GÓeLuq TaS-Sena TaL-Fidi



Tibda l-purċissjoni Tad-dħul  

jimxu l-ewwel ir-rappreżentanti ta’ parroċċi bl-imsiebaħ li kienu 
esposti fil-Knejjes parrokkjali matul is-sena, mixgħula f ’idejhom, u 
warajhom, id-dawl tal-fidi mixgħul fil-Grotta ta’ san pawl fil-ftuħ tas-
sena tal-Fidi. 

Warajhom iċ-ċensier imqabbad, is-salib tal-purċissjonijiet bix-
xemgħat mixgħula miegħu, is-seminaristi u l-istudenti reliġjużi, 
is-saċerdoti, il-Kappillani, l-isqfijiet u fl-aħħar id-djakni, l-arċisqof u 
l-ministri li se jassistuh bl-ilbies liturġiku abjad.  

ir-rappreżentanti tal-parroċċi jqiegħdu l-imsiebaħ mixgħula fuq il-
kanċell tal-presbiterju u jmorru f ’posthom.  

l-arċisqof u dawk li jassistuh ibusu l-artal u jieħdu posthom fil-
presbiterju.

Waqt il-purċissjoni tad-dħul jitkanta dan l-innu.
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Bilwieqfa

Innu

inġbarna hawn magħquda knisja waħda:
tfal, żgħażagħ, kbar imdawra mas-sultan
biex nagħtu ġieħ u qima lil bin alla
Ġesù ħanin, imsallab u setgħan.

Kburin ilkoll bil-fidi li rċevejna
fil-magħmudija ħadna twelid ġdid;
tnissilna fl-ilma, mtlejna lkoll bl-ispirtu,
sirn’aħwa lkoll, werrieta ta’ kull ġid.
 
rit. ilqagħna Kristu sultan tagħna.

ilqa’ l-ġieħ li b’hena lkoll nagħtuk.
ilqagħna mdgħajfa u bik saħħaħna;
qawwina mis-salib, hemm fejn nifduk.

bil-kelma li bgħattilna kollha mħabba,
il-bxara t-tajba li thenni kull qalb;
u bl-ikel bnin li bih ilkoll tgħajjixna
it-twemmin tagħna fik jinbidel f ’talb.

bit-talb, fil-ferħ, fl-imrar, bil-grazzja tiegħek
Erfagħna lejk fis-saltna tal-henjin
lilna lkoll li fid-dgħufija tagħna
naraw il-qawwa tiegħek sid ħanin. rit.
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inti dawl tagħna, dawl fid-dlam ta’ dnubna
ix-xemx li qatt ma tgħib, ma tinżel qatt
il-jum li qatt ma jnin, int sebħ ta’ dejjem
miegħek fl-imħabba qalbek magħna rbatt.

inti s-sultan li minn fuq tron salibek
ġbidt lill-bnedmin biex kollha jduru lejk;
ħaddantna miegħek, ġbidtna lkoll lejn qalbek
ġbidtilna qalbna sabiex tgħammar ħdejk. rit.
 
Fuq l-għolja mogħti ġejt b’rigal ta’ mħabba,
fuq l-għolja fejn wettaqt il-kliem li għidt.
saltnatek hi mħabbtek bla rbit bla temma,
saltnatek hi t-twettiq ta’ dak li wegħidt.
 
ħabbibna miegħek sew sultan tal-ħlewwa;
agħtina l-għerf divin tal-qalb li tmut
biex tagħti l-ħajja lil min nieqes minnha
u terfa’ ’l fuq fit-tama ’l min batut. rit.
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Bilqiegħda

Daħla

Tifel/Tifla
Missier, iltqajna hawn illejla bl-imsiebaħ mixgħula f ’idejna. 
F’qalbna jinsab ukoll iż-żejt tal-fidi tagħna. il-fjammi fl-
imsiebaħ jagħtu dawl qawwi, id-dawl tal-fidi li tgħajjixna 
flimkien u tqarribna dejjem iżjed lejn il-Missier tagħna 
lkoll.

Żagħżugħ/Żagħżugħa
il-bieb ma nstabatx f ’wiċċna u aħna ma bqajniex barra, 
għax fina hemm ir-rieda li ngħixu tabilħaqq, kull wieħed 
u waħda minna, dak li nemmnu fih. il-Mulej Ġesù qed 
isejħilna biex ningħaqdu fis-saltna ta’ mħabbtu.

adult/adulta
il-Mulej Ġesù qed juri li li jafna u qed jilqana fil-festa 
tiegħu, il-festa tas-sultan tal-imħabba, li minn fuq is-salib, 
kif smajna l-Kelma ta’ alla tkellimna fil-liturġija tallum, 
jaħfrilna, jagħdirna u jħanninna miegħu ukoll fil-ħajja ta’ 
dejjem.
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arċisqof
l-aħwa għeżież, 
ninġabru biex nitolbu lill-Mulej 
ħalli jagħtina s-sliem tiegħu.
Hu qed jilqagħna b’idejh miftuħa minn fuq is-salib.
Hemm fuq il-Kalvarju sseħħ il-festa tat-tieġ tiegħu.
Hemm fuq il-Kalvarju jitgħarras magħna 
u jseħibna fis-saltna ta’ mħabbtu. 
Hemm fuq il-Kalvarju jerfgħalna qlubna ’l fuq 
lejn dak li ġejna maħluqa għalih, 
midfuna għal dnubna 
u rxuxtati għall-ħajja li ma tintemmx.
nitolbuh ma jħarisx lejn dnubietna, 
iżda jħares biss lejn il-fidi tal-Knisja tiegħu 
miġbura madwaru fit-talb.
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Bilwieqfa

It-tIenI Għasar tas-solennItà

V. o alla, ejja eħlisni. 
r. Mulej, fittex għinni.
V. Glorja lill-Missier u lill-iben X u lill-ispirtu s-santu.
r. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem 
 ta’ dejjem. ammen. Hallelujah!

innu
Ġejt mis-sema f ’din l-art, o bin alla,
biex tifdina mill-jasar tad-dnub;
ġejt f ’suritna biex tbati għalina,
biex f ’din qalbek tiġborhom il-qlub.

Qalb ta’ alla li ħalaq l-imħabba,
qalb ta’ bniedem li tħoss għall-bnedmin
tixgħel dejjem ġo sidrek imħeġġeġ
biex tarana fi mħabbtek henjin.

Xerred fuqna minn qalbek ħanina
ġid mis-sema kif dejjem xerridt
fuq min ħabbek u talbek bil-ħniena
l-isbaħ grazzji li int wegħidt.
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Fik il-ħniena, l-imħabba u l-faraġ
tal-qlub kollha, tal-kbar u ċ-ċkejknin;
fik il-maħfra, Ġesù għal min dineb,
il-kenn ħelu tal-qlub maħqurin.

Fik il-qawwa tal-martri rebbieħa
f ’għoxrin seklu msoqqija bid-demm,
fik il-fidi ta’ qlub il-qalbiena
baqgħet sħiħa u qatt ma tintemm. rit.

int sultan li tajt ħajtek għalina
fuq salib mitt għal dawk li ħabbejt
minn ġuf l-art qomt biex tagħti il-ħajja
fil-qawmien seħibt lilna li fdejt.

Tina l-qawwa biex bħalek b’imħabba
ngħixu l-fidi bl-imħabb’għal xulxin
ngħixu t-tama li ddewweb kull dalma
biex f ’saltnatek nitwettqu henjin. rit.
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il-Kor u l-Ġemgħa
antifona
Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ david 
fis-saltna tiegħu. Hallelujah!

Bilqiegħda

salm 109 (110) 1-5.7
solista
il-kelma tal-Mulej lil sidi: *
“oqgħod fuq il-lemin tiegħi, 
sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek *
mirfes taħt riġlejk.”

il-Kor u l-Ġemgħa
Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ david 
fis-saltna tiegħu. Hallelujah!

solista
ix-xettru tal-qawwa tiegħek 
jibgħat il-Mulej minn sijon: *
aħkem f ’nofs l-għedewwa tiegħek.
Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek 
fuq il-għoljiet imqaddsa, *
sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek.
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il-Kor u l-Ġemgħa
Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ david 
fis-saltna tiegħu. Hallelujah!

solista
ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: *
“inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!”
sidi fuq il-leminija tiegħu, * 
jidrob is-slaten f ’jum il-qilla tiegħu.
Mill-wied jixrob fi triqtu, * 
għalhekk jerfa’ ’l fuq rasu.
il-Kor u l-Ġemgħa
Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ david 
fis-saltna tiegħu. Hallelujah!

solista
Glorja lill-Missier u lill-iben *
u lill-ispirtu s-santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem *
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. ammen.

il-Kor u l-Ġemgħa
antifona
Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ david 
fis-saltna tiegħu. Hallelujah!
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il-Kor u l-Ġemgħa
antifona
saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha, 
minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek.

salm 144 (145) 1-13
solist
ħa nkabbrek, alla tiegħi, sultan, *
u nbierek ismek għal dejjem ta’ dejjem.

il-Kor u l-Ġemgħa
Kuljum irrid inbierkek, *
u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem.

solista
Kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna, *
bla tarf il-kobor tiegħu.

il-Kor u l-Ġemgħa
nisel lil nisel isebbaħ għemilek, *
u s-setgħa tiegħek ixandru.

solista
il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru, *
u fuq l-għeġubijiet tiegħek jitħaddtu.

11



il-Kor u l-Ġemgħa
il-qawwa tal-għemejjel tiegħek tal-biża’ jxandru; *
u jien fuq l-għemejjel kbar tiegħek nitħaddet.

solista
it-tjubija tiegħek bla qjies ifakkru, *
jgħajjtu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek.

il-Kor u l-Ġemgħa
Twajjeb u ħanin il-Mulej, *
idum biex jagħdab u kollu tjieba.

solista
Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej, *
tjubitu fuq kull ma għamel.

il-Kor u l-Ġemgħa
Kull ma għamilt iroddlok ħajr,Mulej; *
iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha.

solista
is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, *
fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu,
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il-Kor u l-Ġemgħa
biex jgħarrfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek, *
u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek.

solista
saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha, *
minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. 

il-Kor u l-Ġemgħa
Glorja lill-Missier u lill-iben *
u lill-ispirtu s-santu.

solista
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem *
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. ammen.

Kor u l-Ġemgħa
antifona
saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha, 
minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek.
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il-Kor u l-Ġemgħa
antifona
Fuq il-libsa u fuq ġenbu għandu miktub: 
sultan tas-slaten u sid tas-sidien. 
lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem!

Kantiku
apokalissi 19, 1-2.5-7

il-Kor u l-Ġemgħa
Hallelujah. Hallelujah.

solista
is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa huma ta’ alla tagħna, *
għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu.

il-Kor u l-Ġemgħa
Hallelujah. Hallelujah.

solista
Faħħru lil alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, *
intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar!

il-Kor u l-Ġemgħa
Hallelujah. Hallelujah.

solista
Għax ħa s-saltna l-Mulej alla tagħna li jista’ kollox, * 
nifirħu u nithennew, u nagħtuh glorja.
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il-Kor u l-Ġemgħa
Hallelujah. Hallelujah.

solista
Għax wasal it-tieġ tal-ħaruf, * 
u l-għarusa tiegħu ħejjiet ruħha.

il-Kor u l-Ġemgħa
Hallelujah. Hallelujah.

solista
Glorja lill-Missier, u lill-iben, *
u lill-ispirtu s-santu.

il-Kor u l-Ġemgħa
Hallelujah. Hallelujah.

solista
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. ammen.

il-Kor u l-Ġemgħa
Hallelujah. Hallelujah.

il-Kor u l-Ġemgħa
antifona
Fuq il-libsa u fuq ġenbu għandu miktub: 
sultan tas-slaten u sid tas-sidien. 
lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem!
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lezzjonI QasIra
15, 25-28

Qarrej
Qari mill-Ewwel ittra ta’ san pawl appostlu lill-Korintin

jeħtieġ li hu jsaltan “sa ma jqiegħed l-għedewwa kollha taħt 
riġlejh.” l-aħħar għadu li jinqered il-Mewt; għaliex alla 
“qiegħed kollox taħt riġlejh.” imma meta jgħid: “Tqiegħed 
kollox taħtu,” jidher ċar li kollox minn barra dak li 
qiegħed kollox taħtu. u meta kollox ikun imqiegħed taħtu, 
imbagħad l-iben stess jitqiegħed taħt alla li jkun qegħedlu 
kollox taħtu, sabiex alla jkun kollox f ’kollox.

il-Kelma tal-Mulej
r. irroddu ħajr lil alla

responsorju QasIr

V. it-tron tiegħek o alla, għal dejjem ta’ dejjem.
r. it-tron tiegħek o alla, għal dejjem ta’ dejjem.
V. Xettru tas-sewwa hu x-xettru ta’ saltnatek.
r. Għal dejjem ta’ dejjem.
V. Glorja lill-Missier u lill-iben u lill-ispirtu s-santu.
r. it-tron tiegħek o alla, għal dejjem ta’ dejjem.
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Bilwieqfa

tħabbIra tal-evanġelju
il-purċissjoni bl-Evanġelju mill-artal ta’ san pawl tibqa’ sejra 
quddiem l-arċisqof  li jitfa’ l-inċens fiċ-ċensier imqabbad. 

Kant għall-purċissjoni bl-evanġelju
il-Kor u l-Ġemgħa

int sultan tas-sema w tal-art.
Hallelujah, hallelujah!
Qomt mill-mewt u ma tmut qatt; 
u ma tmut qatt, hallelujah!

inti s-sewwa, int verità,
inti il-ħajja tagħna
il-bieb, id-dawl u l-ikel u x-xorb
inti d-dawl li ddawwal triqtna.

int sultan tas-sema w tal-art.
Hallelujah, hallelujah
Qomt mill-mewt u ma tmut qatt; 
u ma tmut qatt, hallelujah!

l-arċisqof iqiegħed l-inċens fuq il-faħam u jbierku.
id-djaknu jitlob il-barka u l-purċissjoni tmur lejn il-pulptu 
min fejn jitħabbar l-Evanġelju.
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evanġelju
Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek.

23, 35-43

il-Mulej magħkom.
u miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont san luqa
Glorja X lilek X Mulej X.

F’dak iż-żmien, wara li sallbu lil Ġesù, il-poplu waqaf hemm 
iħares, waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b’Ġesù u jgħidu: 
«salva lil oħrajn; ħa jsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, 
il-Maħtur ta’ alla!» is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-
żmien; u resqu lejh, newlulu nbid qares u qalulu: «jekk inti 
s-sultan tal-lhud salva lilek innifsek.» Fuq rasu kien hemm 
ukoll kitba li kienet tgħid: «dan huwa s-sultan tal-lhud.» 
Wieħed mill-ħatjin li kienu msallbin miegħu beda jgħajru u 
jgħidlu: «int m’intix il-Messija? salva lilek innifsek u lilna!» 
imma qabeż l-ieħor, ċanfru u qallu: «anqas minn alla int 
ma tibża’, int li qiegħed taħt l-istess kundanna? Tagħna hija 
ġusta, tassew, għax qegħdin nieħdu li ħaqqna ta’ kulma 
għamilna; imma dan ma għamel xejn ħażin.» imbagħad qal: 
«Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek.» u Ġesù 
wieġbu: «Tassew ngħidlek, illum tkun fil-Ġenna miegħi.»

il-Kelma tal-Mulej
r. Tifħir lilek Kristu
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id-djaknu jerġa lura mal-purċissjoni lejn il-presbiterju,
jgħaddi l-Evanġelarju lill-arċisqof li jbierek lill-Ġemgħa bih.

il-Kor u l-Ġemgħa
int sultan tas-sema w tal-art.
Hallelujah, hallelujah!
Qomt mill-mewt u ma tmut qatt; 
u ma tmut qatt, hallelujah!

inti s-sewwa, int verità,
inti il-ħajja tagħna
il-bieb, id-dawl u l-ikel u x-xorb
inti d-dawl li ddawwal triqna. rit.

int sultan tas-sema w tal-art.
Hallelujah, hallelujah
Qomt mill-mewt u ma tmut qatt; 
u ma tmut qatt, hallelujah!

Bilqiegħda

omelIja
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Bilwieqfa

il-Kor 
antifona
lil Kristu ġiet mogħtija kull setgħa 
fis-sema u fl-art. Hallelujah!

KantIKu ta’ marIja
lq 1, 47-55

solista
ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *
u l-ispirtu tiegħi jifraħ f ’alla s-salvatur tiegħi, 

il-Kor u l-Ġemgħa
għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *
iva, minn issa ’l quddiem kull nisel jibda jsejjaħli hienja, 

solista
għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *
qaddis hu l-isem tiegħu.

il-Kor u l-Ġemgħa
il-ħniena tiegħu tinfirex f ’kull żmien *
fuq dawk li jibżgħu minnu.
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solista
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *
xerred lil dawk li huma mkabbra f ’qalbhom. 

il-Kor u l-Ġemgħa
niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *
u għolla ċ-ċkejknin. 

solista
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *
u l-għonja bagħathom ’il barra b’xejn. 

il-Kor u l-Ġemgħa
ħa ħsieb iżrael qaddej tiegħu, *
għax ftakar fil-ħniena tiegħu, 

solista
- bħalma wiegħed lil missirijietna, - *
b’riżq abraham u nislu għal dejjem.

il-Kor u l-Ġemgħa
Glorja lill-Missier u lill-iben *
u lill-ispirtu s-santu.
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solista
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem *
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. ammen.

il-Kor u l-Ġemgħa
antifona
lil Kristu ġiet mogħtija kull setgħa 
fis-sema u fl-art. Hallelujah!
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preċI

l-arċisqof
l-aħwa għeżież, 
miġbura lkoll madwar is-sultan tagħna, 
sidna Ġesù Kristu, 
nimtlew b’tama qawwija li saltnatu 
hi tassew saltna għaż-żminijiet kollha 
u li t-tjubija tiegħu minn nisel għal nisel.  
Ejjew nitolbuh jgħinna biex inkunu għodda siewja f ’idejh 
ħalli s-saltna tiegħu tixtered sa truf l-art.

Kummentatur
jiena l-ħobż tal-ħajja (Ġwanni 6,35)
nitolbu għall-Knisja. (skiet)

Qarrej
Mulej Ġesù, ibqa’ itma’ lill-Knisja tiegħek bil-ħobż tal-ħajja,
biex tkompli titqawwa fil-mixja tagħha fuq din l-art 
hija u tgħix  is-sejħa biex titqaddes u tqaddes 
u tkompli l-ħidma tiegħek fid-dinja.

solista
Mulej, isma’ t-talb tagħna

il-Kor u l-Ġemgħa
ismagħna nitolbuk, Mulej.
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Kummentatur
jiena d-Dawl tad-Dinja (Ġwanni 8,12)
nitolbu għall-mexxejja tal-Ġnus. (skiet)

Qarrej
Mulej Ġesù, dawwal bil-Kelma tiegħek lil kull min għandu 
r-responsabiltà tat-tmexxija biex jimxi bil-ġustizzja 
mnebbħa minnek, jiddefendi lill-foqra u l-batuti 
u jiddeċiedi dejjem ħalli jiġu mħarsa dawk 
li huma dgħajfa u mhux imħarsa.

solista
Mulej, isma’ t-talb tagħna

il-Kor u l-Ġemgħa
ismagħna nitolbuk, Mulej.

Kummentatur
jiena l-bieb (Ġwanni 10, 9)
nitolbu għal dawk li għaddejjin minn żminijiet diffiċli (skiet)

Qarrej
Mulej Ġesù, għin lil dawk li qegħdin ibatu 
minħabba fis-sitwazzjonijiet li jinsabu fihom bħala persuni, 
fil-familji u fis-soċjetajiet li jgħixu fihom biex, 
imsieħba mal-merħla tiegħek fuq din l-art 
jgħaddu minnek, il-bieb, 
lejn il-mergħat tas-sliem u l-mistrieħ tal-qalb.
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solista
Mulej, isma’ t-talb tagħna

il-Kor u l-Ġemgħa
ismagħna nitolbuk, Mulej.

Kummentatur
jiena t-triq (Ġwanni 14, 16)
nitolbu għal ħutna li m’għadhomx jgħixu l-fidi li 
tgħammdu fiha. (skiet)

Qarrej
Mulej Ġesù, għaddi mill-mogħdijiet tad-dubju, diżappunt 
jew weġgħat lil dawk li m’għadhomx jgħixu l-fidi li 
tgħammdu
fiha fil-knisja lejn l-għerf u l-għaqal tat-twemmin veru 
fl-imħabba tiegħek lejn kull bniedem.

solista
Mulej, isma’ t-talb tagħna

il-Kor u l-Ġemgħa
ismagħna nitolbuk, Mulej.

Kummentatur
jiena l-verità (Ġwanni 14, 16)
Għal dawk li jqarrqu b’ħuthom il-bnedmin. (skiet)
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Qarrej 
Mulej Ġesù, iżra’ l-verità tiegħek fi qlub dawk li 
għall-interess personali, minħabba l-kilba għas-setgħa 
jew minħabba r-rebgħa, iqarrqu bi bnedmin oħra 
biex iħaddnu l-verità li int ġejt biex tixhed għaliha 
u jwarrbu kull gideb u falsità.

solista
Mulej, isma’ t-talb tagħna

il-Kor u l-Ġemgħa
ismagħna nitolbuk, Mulej.
 
Kummentatur
jiena l-ħajja (Ġwanni 14, 16)
Għal dawk li jinsabu fi tmiem ħajjithom fuq din l-art (skiet)

Qarrej
Mulej Ġesù, agħti l-ħajja ta’ dejjem lil dawk 
li qegħdin biex jiltaqgħu miegħek wiċċ imb’wiċċ. 
iftħilhom qalbek għalik biex f ’dan il-mument important
f ’ħajjithom jagħżlu lilek l-ewwel u qabel kollox.

solista
Mulej, isma’ t-talb tagħna
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il-Kor u l-Ġemgħa
ismagħna nitolbuk, Mulej.

Kummentatur
jiena d-Dielja (Ġwanni 15,5)
Għalina lkoll miġbura quddiemek (skiet)

Qarrej
Mulej Ġesù, żomm lill-Knisja f ’pajjiżna 
dejjem marbuta miegħek u mistrieħa biss fuqek, 
biex inkunu tassew preżenza ħajja tiegħek 
u xhieda tiegħek u ta’ mħabbtek fost il-bnedmin kollha.

solista
Mulej, isma’ t-talb tagħna

il-Kor u l-Ġemgħa
ismagħna nitolbuk, Mulej.

l-arċisqof
sidna Ġesù Kristu stess għallimna nitolbu lill-Missier 
magħqudin fl-ispirtu s-santu.  
Ejjew nobduh, billi nitolbu flimkien bi kliemu stess.
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il-Kor u l-Ġemgħa
Missierna, li inti fis-smewwiet,
jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek,
ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art.
ħobzna ta’ kuljum agħtina llum.
aħfrilna dnubietna,
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina.
u la ddaħħalniex fit-tiġrib,
iżda eħlisna mid-deni.

l-arċisqof
o alla ta’ dejjem li tista’ kollox, 
inti ridt iġġedded kollox f ’ibnek il-għażiż, 
is-sultan tal-ħolqien kollu; 
fit-tjieba tiegħek, agħtina li l-ħlejjaq kollha, 
meħlusa mill-jasar tad-dnub, 
jaqdu lill-kobor tiegħek u jfaħħruk għal dejjem.  
b’ibnek Ġesù Kristu sidna, li hu alla, 
u li miegħek jgħix u jsaltan, 
flimkien mal-ispirtu s-santu, 
għal dejjem ta’ dejjem.

il-Ġemgħa
ammen.
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l-arċisqof
salve regina

il-Kor u l-Ġemgħa
mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
ad te clamamus exsules filii Hevae.
ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et iesum, benedictum fructum ventris tui
nobis post hoc exsilium ostende. 
o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
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nilqgħu issa fosta lil Ġesù Ewkaristija, is-sultan tal-ħolqien 
kollu.  ninġabru bil-qima kollha u fis-skiet.

Ġesù Ewkaristija jidħol proċessjonalment minn ħdejn 
il-bieb tal-Knisja. X’ħin il-purċissjoni tasal fil-presbiterju, 
id-djaknu jqiegħed l-ostensorju bl-Ewkaristija fih fuq l-artal 
u l-arċisqof jinċensah. 

Waqt il-purċissjoni u l-espożizzjoni jitkanta l-innu:

Għarkupptejna

nadurawk ja ħobż tas-sema
solista
nadurawk ja ħobż tas-sema
frott l-imħabba l-iżjed bnin.
Għalik l-anġli dlonk titniehed,
inti l-hena tal-bnedmin.
nadurawk ja ħobż tas-sema
frott l-imħabba l-iżjed bnin.

il-Kor
nadurawk, ja ħobż tas-sema,
frott l-imħabba l-iżjed bnin. 
int il-ħlewwa tal-qawwija,
inti s-saħħa tal-fqajrin. 
nadurawk ja ħobż tas-sema
frott l-imħabba l-iżjed bnin.
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il-Kor 
nadurawk, ja ħobż tas-sema,
frott l-imħabba l-iżjed bnin. 
inti l-qawma ta’ min raqad,
inti l-għaxja tal-ħajjin.
nadurawk ja ħobż tas-sema
frott l-imħabba l-iżjed bnin.

il-Kor u l-Ġemgħa
nadurawk, ja ħobż tas-sema,
frott l-imħabba l-iżjed bnin. 
insellmulek, alla moħbi,
inti biss taħkem is-snin.
nadurawk ja ħobż tas-sema
frott l-imħabba l-iżjed bnin.
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Ħin ta’ skiet.

InvoKazzjonIjIet

Qarrej 
Ġwanni 13, 14-15
“Mela jekk jien, li jien il-Mulej u l-imgħallem, ħsiltilkom 
saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. 
Għax jien tajtkom eżempju, biex kif għamilt jien magħkom, 
hekk tagħmlu intom ukoll.”

Talli tgħallimna naqdu billi taqdina inti.
nadurawk, Mulej, Ġesù.

il-Ġemgħa
nadurawk, Mulej, Ġesù, sultan tal-Qaddejja ta’ alla.

Qarrej 
Ġwanni 13, 34-35
“nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin. 
bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. 
Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, 
jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom.”

Talli tajtna l-qawwa li nħobbu kif tħobbna inti.
nadurawk, Mulej, Ġesù.
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il-Ġemgħa
nadurawk, Mulej, Ġesù, sultan tal-imħabba ta’ alla.

Qarrej 
Ġw, 14, 6-7 
“jiena hu t-Triq, il-Verità u l-ħajja. 
ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. 
Kieku għaraftu lili, kontu tagħrfu wkoll lil Missieri. 
Minn issa ’l quddiem tagħrfuh, anzi diġà rajtuh.”

Talli tgħajjixna, turina s-sewwa u twassalna għand il-Missier;
nadurawk, Mulej Ġesù.

il-Ġemgħa
nadurawk, Mulej, Ġesù, sultan tal-verità u l-ġustizzja.

Qarrej 
Ġwanni 14, 15-17
“jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. 
u jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom difensur ieħor 
biex jibqa’ magħkom għal dejjem, l-ispirtu tal-verità,
li d-dinja ma tistax tirċevih, għax hija la tarah u lanqas 
tagħrfu. iżda intom tagħrfuh, għaliex jgħammar magħkom, 
u huwa fikom.” 
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Talli tagħtina l-ispirtu s-santu biex jiddefendina u jibqa’ 
magħna għal dejjem.
nadurawk, Mulej Ġesù.

il-Ġemgħa
nadurawk, Mulej, Ġesù, sultan mimli bl-ispirtu s-santu.

tantum erGo

il-Kor u l-Ġemgħa
dal-misteru, għarkopptejna,
ejjew mela naduraw
u quddiem ir-riti ġodda
suriet qodma jispiċċaw;
bit-twemmin ġo qalbna nħossu
dak li s-sensi le jaraw.

lill-Missier irroddu, u ’l iben
b’qalbna kollha kull tifħir,
lejhom mat-tberik ta’ qalbna,
imħabbitna ’l fuq ittir;
lill-ispirtu li ġej minnhom,
ħajr ukoll xejn inqas kbir.  ammen.
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talba

l-arċisqof
nitolbu. 
o alla, inti f ’dan is-sagrament tal-għaġeb
ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek;
agħtina, nitolbuk, 
li nqimu l-misteru tal-Ġisem u d-demm tiegħek 
hekk li nħossu fina bla heda 
dak li rebbħitilna l-fidwa tiegħek. 
inti, li tgħix u ssaltan 
għal dejjem ta’ dejjem.  ammen.

Tingħata l-Barka bis-Santissmu Sagrament
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InvoKazzjonIjIet

il-Ġemgħa
ikun imbierek alla.
imbierek l-isem imqaddes tiegħu.
imbierek Ġesù Kristu, veru alla u veru bniedem.
imbierek l-isem ta’ Ġesù.
imbierka l-Qalb imqaddsa tiegħu.
imbierek id-demm għażiż tiegħu.
imbierek Ġesù fis-santissmu sagrament tal-artal.
imbierek l-ispirtu s-santu paraklitu.
imbierka l-kbira omm alla Marija santissima.
imbierka l-imqaddsa u immakulata Kunċizzjoni tagħha.
imbierek it-tlugħ glorjuż tagħha fis-sema.
imbierek l-isem ta’ Marija Verġni u omm.
imbierek san Ġużepp għarus kastissimu tagħha.
imbierek alla fl-anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.
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il-Kor u l-Ġemgħa
Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha; *
sebbħuh, o popli kollha. 

Għax kbira hi tjubitu magħna *
u kellmet il-Mulej tibqa’ għal dejjem.

Glorja lill-Missier u lill-iben,*
u lill-ispirtu s-santu.

kif kien mill-bidu, issa u dejjem,*
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. ammen.

sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek 
Ġesù.

Qaddisa Marija, omm alla, itlob għalina midinbin, 
issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. ammen.
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l-Innu maltI

il-Kor u l-Ġemgħa
lil din l-art ħelwa, l-omm li tatna isimha,
ħares, Mulej, kif dejjem int ħarist;
ftakar li lilha bl-oħla dawl libbist.

agħti, kbir alla, id-dehen lil min jaħkimha,
rodd il-ħniena lis-sid, is-saħħa lill-ħaddiem;
seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.
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l-Innu tal-GħeluQ

Ismagħha l-Għanja
il-Kor u l-Ġemgħa
ismagħha l-għanja, sidtna Marija
il-għanja ħelwa tagħna l-Maltin;
l-għanja li ntisġet min-nies għaqlija,
u nstemgħet tidwi f ’eluf ta’ snin:

rit. Għażiża ommna, sidtna Marija,
bis-sliem hennina t’ibnek Ġesù.

F’kull naħa mwarrba tal-gżira tagħna
hemm l-isem tiegħek fil-blat miktub;
tidħaq xbihetek fil-knejjes kollha,
fejn tqimek dejjem l-għanja tal-qlub. rit.

l-għanja titolbok, sidtna Marija,
li inti tibqa’ magħna f ’kull żmien:
għalhekk int amar, ommna Marija,
li l-għanja tiegħek ma tmut imkien. rit.
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