Novena tal-Milied

Ċelebrazzjoni tal-Kelma
biex issir wara jew barra
l-Quddiesa
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F’din iċ-ċelebrazzjoni qed jintużaw bħala sies l-antifoni
‘O’ għas-sebagħt ijiem qabel il-Milied, li tajjeb li jkunu
esposti x’imkien fejn jidhru sew fil-Knisja jew post fejn
se ssir iċ-ċelebrazzjoni. Fl-ewwel jumejn ġew miżjuda
magħhom antifoni, li jixbħuhom, biex minflok sebgħa
jkun hemm disgħa għal matul id-disagħt ijiem tanNovena.
Jixraq li wara l-qari mill-Bibbja ssir riflessjoni miċĊelebrant marbuta mal-qari u l-antifona tal-ġurnata.
Jekk ikun se jitħalla s-skiet qabel it-Tantum Ergo,
għandu jkun ħin twil biżżejjed biex wieħed jinġabar u
jadura l-Ewakrestija.

Għal din iċ-ċelebrazzjoni, li hija distinta mill-Quddiesa,
iċ-Ċelebrant, liebes suttana u spellizza jew alba u stola
u kappa vjola, joħroġ proċessjonalment mis-Sagristija
msieħeb mis-servizz tas-soltu għal Barka Sagramentali
u, wara li jsellem l-artal, isib postu fis-sedja.
2

Novena tal-Milied
Tingħad kuljum. Kulħadd bilwieqfa.
Ċelebrant

Fl-isem tal-Missier  u tal-Iben
u tal-Ispirtu s-Santu.

Poplu

Ammen.

Ċelebrant

Missierna li inti fis-smewwiet,

Poplu

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

Ċelebrant

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

Poplu

Qaddisa Marija, Omma Alla,
itlob għalina midinbin,
issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna.
Ammen.

Ċelebrant

Mulej, iftaħli xoftejja.

Poplu

U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

Ċelebrant

O Alla ejja eħlisni.

Poplu

Mulej fittex għinni.

Ċelebrant

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.

Poplu

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ċelebrant

Il-Mulej, is-Sultan tagħna ġej: ejjew naduraw.

Poplu

Il-Mulej, is-Sultan tagħna ġej: ejjew naduraw.
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Ċelebrant

Ifraħ bint Sijon u thenna bint Ġerusalemm.

Poplu

Il-Mulej, is-Sultan tagħna ġej: ejjew naduraw.

Ċelebrant

Ara dak li hu Alla u bniedem ġej mid-dar
ta’ David missieru biex joqgħod fuq it-tron tiegħu.
Intom għad tarawh u qalbkom tifraħ.

Poplu

Il-Mulej, is-Sultan tagħna ġej: ejjew naduraw.

Ċelebrant

Araw il-Mulej ġej, hu l-ħarries tagħna,
il-Qaddis ta’ Iżrael u fuq rasu l-kuruna tas-saltna.

Poplu

Il-Mulej, is-Sultan tagħna ġej: ejjew naduraw.

Ċelebrant

Il-Mulej se jinżel bħax-xita fuq ir-raba.
F’dawk il-jiem il-ħaqq tiegħu jqum fuq l-art
u s-slaten kollha ta’ l-art jagħtuh qima
u l-ġnus kollha jaqduh.

Poplu

Il-Mulej, is-Sultan tagħna ġej: ejjew naduraw.

Ċelebrant

Se jitwieldilna tifel u jkun jissejjaħ
‘Alla tal-Qawwa’.
Betlehem, belt tal-Għola,
minnek se jqum il-mexxej ta’ Iżrael,
u meta jasal, is-sliem ikun fi triqtu.

Poplu

Il-Mulej, is-Sultan tagħna ġej: ejjew naduraw.

Ċelebrant

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.

Poplu

Il-Mulej, is-Sultan tagħna ġej: ejjew naduraw.

Ċelebrant

Doqqu t-tromba f’Sijon għax Jum il-Mulej wasal.
Arawh, ġej biex isalvana.
Hallelujah, hallelujah.

Poplu

Ħallu s-smewwiet jifirħu u l-art tithenna.
Faħħru lill-Mulej intom muntanji.

Ċelebrant

Ħallu l-muntanji jgħajtu bil-ferħ
u l-għoljiet ifawru l-ħaqq.

Poplu

Għax il-Mulej ġej biex iħenn għall-fqajrin.
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Ċelebrant

Ħa jinżel il-Ġust bħan-nida mis-smewwiet,
bħax-xita mis-sħab.
Ħa tinfetaħ l-art
biex tnibbet minn ġo fiha lill-Feddej.

Poplu

Isma l-għajta tagħna Mulej,
u żurna bil-ħelsien tiegħek.

Ċelebrant

Uri lilna Mulej, it-tjieba tiegħek
u s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

Poplu

Żurna Mulej bis-sliem,
biex aħna, b’qalb safja u sħiħa,
nifirħu quddiemek.

Ċelebrant

Ejja Mulej, la tiddawwarx,
eħles lill-Poplu tiegħek minn dnubietu.

Poplu

Ejja u urina wiċċek,
Mulej li qiegħed fuq il-kerubini.

Ċelebrant

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.

Poplu

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ċelebrant

Doqqu t-tromba f’Sijon għax Jum il-Mulej wasal.

Poplu

Arawh ġej biex isalvana.
Hallelujah, hallelujah.
Kulħadd bilwieqfa jekk se tinqara silta mill-Evanġelju;
bilqiegħda jekk xi silta oħra mill-Bibbja.
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L-Ewwel jum tan-Novena - 15 ta’ Diċembru
Bidu ta’ l-Evanġelju ta’ San Ġwann

(1:1-18)

Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla, u l-Verb kien Alla. Hu kien
fil-bidu ma’ Alla. Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru; kull ma sar
kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fiddlam, imma d-dlam ma għelbux.
Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala
xhud, biex jixhed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma
kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl, dak id-dawl veru, li
jdawwal kull bniedem, huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja, u d-dinja
saret bih, imma d-dinja ma għarfitux.
Ġie f’daru, u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tahom issetgħa li jsiru wlied Alla, dawk li jemmnu f’ismu, li twieldu mhux biddemm, anqas mill-ġibda tal-ġisem, u anqas mir-rieda tal-bniedem,
iżda minn Alla.
U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu,
il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni, mimli bil-grazzja
u l-verità.
Ġwanni ta xhieda fuqu meta għajjat u qal: “Dan hu li għalih
għedtilkom, ‘Jiġi warajja, imma hu aqwa minni, għax kien minn
qabli.’” Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna, grazzja fuq grazzja.
Alla ta l-Liġi permezz ta’ Mosè imma l-grazzja u l-verità seħħu
permezz ta’ Ġesù Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah; imma
għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla, li hu fi ħdan il-Missier.
Il-Kelma tal-Mulej.
Tifħir lilek Kristu.
Kulħadd bilwieqfa - Antifona għall-Kantiku ta’ Marija
O KELMA li tħeġġeġ, li tbierek lil dawk li jarawk, ejja ħalli aħna wkoll
ikollna l-ħajja.
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It-Tieni jum tan-Novena - 16 ta’ Diċembru
Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżaija

(35: 1-10)

Ħa jifirħu d-deżert u l-art maħruqa; ħa jifraħ ix-xagħri u jwarrad, ħa
jwarrad bħar-ranġis. Ħa tifraħ fuq li tifraħ, taqbeż u tgħanni. Sebħ ilLibanu jingħata lilha, il-ġmiel tal-Karmel u ta’ Saron. Għad jaraw issebħ tal-Mulej, il-ġmiel ta’ Alla tagħna. Qawwul-idejn mitruħa; saħħu
l-irkubbtejn imriegħda. Għidu lil dawk b’qalbhom imbeżżgħa:
“Agħmlu l-ħila, la tibżgħux! Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas; il-ħlas ta’
Alla wasal; Hu stess ġej biex isalvakom. Mbagħad jinfetħu għajnejn lgħomja, jinfetħu widnejn it-torox. Mbagħad iz-zopp jaqbeż bħal
għażżiela u lsien l-imbikkma jinħall bil-ferħ. Iva, igelgel l-ilma fiddeżert, u l-widien fix-xagħri. L-art maħruqa tinbidel f’għadira, u l-art
niexfa f’għejun ta’ ilma ġieri. Fejn qabel kienu jimteddu x-xakalli, issa
hemm il-ħmiemel tal-qasab u l-ġummar. Hemm ikun hemm triq,
isejjħulha: ‘It-Triq il-Qaddisa’. Ħadd imniġġes ma jgħaddi minnha, u lboloh ma jiġġerrewx fiha. Ma jkunx hemm l-iljun, u ebda bhima
feroċi ma titla’ minnha: minnha jgħaddu l-mifdijin. Jerġgħu lura lmifdijin tal-Mulej, u jidħlu f’Sijon jgħajjtu bil-ferħ, b’ferħ ta’ dejjem
fuq rashom. Il-ferħ u l-hena jiksbu, u jgħibu swied il-qalb u l-krib.”
Il-Kelma tal-Mulej
Inroddu ħajr lil Alla
Kulħadd bilwieqfa - Antifona għall-Kantiku ta’ Marija
O TRIQ QADDISA li tagħti l-ħajja fid-deżert, ejja u ifdina, biex
mistagħna bil-ferħ, nidħlu f’Sijon ta’ dejjem.
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It-Tielet jum tan-Novena - 17 ta’ Diċembru
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

(9:1-6)

Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir; in-nies li joqogħdu f’art iddlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart l-hena; huma
ferħu quddiemek, bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi
qsim il-priża. Għax il-madmad li kien itaqqlu, u l-ħatar ta’ fuq spallejh,
u l-bastun ta’ l-argużin, int kissirthom bħal f’jum Midjan. Għax kull
qorq li jħabbat fit-taqtigħa, kull mantell mgħargħar fid-demm jispiċċa
għall-ħruq, biex jieklu n-nar. Għax tweldilna tifel, ngħatalna iben; issetgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh: “Kunsillier tal-għaġeb, Alla
setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem.” Kbira tkun setegħtu,
u s-sliem bla qjies fuq it-tron ta’ David u s-saltna tiegħu. Hu jwettaqha
u jsaħħaħha bil-ħaqq u s-sewwa, minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa talMulej tal-eżerċti tagħmel dan.
Il-Kelma tal-Mulej
Inroddu ħajr lil Alla
Kulħadd bilwieqfa - Antifona għall-Kantiku ta’ Marija
O GĦERF TAL-GĦOLI, li tqassam kollox bil-qawwa u bil-ħlewwa, ejja
għallimna triq il-għaqal.
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Ir-Raba’ jum tan-Novena - 18 ta’ Diċembru
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Bàruk

(5,1-9)

Neħħi minn fuqek, Ġerusalemm, lbies il-vistu u n-niket tiegħek, u
ilbes għal dejjem id-dija tal-glorja ta’ Alla. Ilbes mantar il-ġustizzja ta’
Alla, qiegħed fuq rasek id-dijadema tal-glorja ta’ Alla ta’ dejjem. Għax
Alla għad juri sbuħitek lid-dinja taħt ix-xemx, Alla jsemmik għal
dejjem: “Sliem tal-Ġustizzja u Glorja tal-Qima ta’ Alla.” Qum,
Ġerusalemm, itla’ fl-għoli, u ħares madwarek lejn il-lvant, ara ‘l
uliedek miġmugħa, minn fejn tinżel ix-xemx sa fejn titla’, għall-kelma
tal-Qaddis, ferħana li Alla ftakar fihom. Telqu mingħandek bil-mixi,
mkarkra mill-għedewwa, u issa Alla se jġibhomlok, merfugħin fil-ġieħ
bħalkieku fuq tronijiet is-slaten. Għax Alla ordna; jitniżżlu l-muntanji
għolja, u l-għoljiet ta’ dejjem, jimtlew il-widien u titwitta l-art, biex
hemm Iżrael jimxi ‘l quddiem, bla tfixkil ta’ xejn, taħt il-ħarsien ta’
Alla. U l-foresti u s-siġar tal-fwieħa, jixħtu dellhom għal fuq Iżrael, blordni ta’ Alla. Għax Alla jmexxi lil Iżrael ferħan, b’dawl il-glorja tiegħu,
msieħba mill-ħniena u l-ġustizzja ħierġa minnu.

Il-Kelma tal-Mulej

Inroddu ħajr lil Alla

Kulħadd bilwieqfa - Antifona għall-Kantiku ta’ Marija
O MEXXEJ TAD-DAR TA’ IŻRAEL, li tajt il-liġi lil Mosè fuq is-Sinaj, ejja
ifdina bil-qawwa ta’ driegħek.
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Il-Ħames jum tan-Novena - 19 ta’ Diċembru
Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżaija

(11: 1-10)

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġesse, għad tinbet rimja minn
għeruqu: fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu ta’ l-għerf u ddehen, l-ispirtu ta’ l-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu ta’ l-għerf u l-biża’ talMulej, u l-għaxqa tiegħu fil-biża’ tal-Mulej. Ma jiġġudikax skond ma
jidher fl-għajnejn, u ma jagħtix sentenza skond ma jisma’, iżda
jiġġudika l-imsejknin skond il-ġustizzja, u jagħti sentenza skond issewwa lill-fqajrin ta’ l-art. Isawwat il-kiefra bix-xettru ta’ fommu, u
b’nifs xufftejh joqtol lill-ħażin. Il-ħżiem ta’ ġenbejh tkun il-ġustizzja, u
l-fedeltà l-ħżiem ta’ qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard
mal-gidi, u jirgħu flimkien l-għoġol u ferħ l-iljun, daqsxejn ta’ tfajjel
isuqhom. Il-baqra u l-ors jirgħu flimkien, u l-frieħ tagħhom flimkien
jistrieħu. L-iljun bħall-gendus jiekol it-tiben. It-tarbija tal-ħalib
titliegħeb fil-ħofra tas-serp; u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tallifgħa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa
kollha tiegħi, għax mimlija hi l-art bl-għarfien tal-Mulej bħalma lbaħar hu miksi bl-ilmijiet. Mbagħad jiġri f’dak il-jum li l-għerq ta’
Ġesse jieqaf bħala sinjal għall-popli. Lilu jfittxu l-ġnus, u l-għamara
tiegħu tkun imsebbħa.

Il-Kelma tal-Mulej

Inroddu ħajr lil Alla

Kulħadd bilwieqfa - Antifona għall-Kantiku ta’ Marija
O GĦERQ TA’ ĠESSE, li waqaft bħala sinjal għall-popli, ejja biex
teħlisna u la tiddawwarx.
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Is-Sitt jum tan-Novena - 20 ta’ Diċembru
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija

(33,14-16)

“Ara, għad jiġu jiem, oraklu tal-Mulej, meta nġib fuq dar Iżrael u dar
Ġuda l-ġid li wegħedthom. F’dawk il-jiem u f’dak iż-żmien intalla’
min-nisel ta’ David rimja tas-sewwa, bniedem li jagħmel il-ġustizzja u
s-sewwa fil-pajjiż. F’dawk il-jiem Ġuda jinħeles u Ġerusalemm
tgħammar b’moħħha mistrieħ, u għalhekk isejjħulha: ‘Il-Mulej issewwa tagħna.’”
Il-Kelma tal-Mulej

Inroddu ħajr lil Alla

Kulħadd bilwieqfa - Antifona għall-Kantiku ta’ Marija
O MUFTIEĦ TA’ DAVID, li tiftaħ bibien is-saltna ta’ dejjem, ejja ħa
toħroġ lill-bniedem mill-jasar u d-dlam tal-ħabs.
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Is-Seba’ jum tan-Novena - 21 ta’ Diċembru
Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżaija

(2: 1-5)

Il-kelma li ġiet f’dehra lil Isaija bin Amos, dwar Ġuda u Ġerusalemm.
Għad jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-Mulej togħla ’l fuq millqċaċet tal-muntanji, u tintrefa ’l fuq mill-għoljiet, lejha għad jiġru lġnus kollha. Kotra ta’ popli għad jiġu u jgħidu: “Ħalli mmorru u
nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej, lejn id-dar ta’ Alla ta’ Ġakobb, biex
jgħallimna triqatu, u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu. Għax minn Sijon
joħroġ it-tagħlim, u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm.” Il-Mulej
jagħmel il-ħaqq bejn il-ġnus, u jaqta’ s-sentenza bejn ħafna popli; u
huma jibdlu x-xwabel tagħhom f’sikek tal-moħriet, u l-lanez tagħhom
fi mnieġel. Ebda ġens ma jerfa’ x-xabla kontra ġens ieħor, u s-sengħa
tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed. Ejja, dar Ġakobb, ħalli nimxu fiddawl tal-Mulej!

Il-Kelma tal-Mulej

Inroddu ħajr lil Alla

Kulħadd bilwieqfa - Antifona għall-Kantiku ta’ Marija
O XEMX TIELGĦA, dija tad-dawl ta’ dejjem u xemx tal-ġustizzja, ejja u
dawwal lil dawk li jinsabu fi dlamijiet u d-dell tal-mewt.
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It-Tmien jum tan-Novena - 22 ta’ Diċembru
Bidu tal-ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

(1: 1-7)

Pawlu, qaddej ta’ Kristu Ġesù, msejjaħ biex ikun appostlu, maħtur
għall-Evanġelju ta’ Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed
permezz tal-profeti fil-Kotba Mqaddsa dwar Ibnu Ġesù Kristu Sidna li,
skond it-tnissil tal-ġisem, twieled min-nisel ta’ David, u, skond lIspirtu s-Santu, ġie rivelat bħala l-Iben ta’ Alla b’kull qawwa permezz
tal-qawmien mill-imwiet. Bih aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat
biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi l-bnedmin fost il-ġnus kollha
għall-ġieħ ta’ ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll, msejħin biex tkunu
ta’ Ġesù Kristu; lill-maħbubin kollha ta’ Alla li jinsabu Ruma msejħin
biex ikunu qaddisin: grazzja lilkom u sliem mingħand Alla Missierna u
Sidna Ġesù Kristu.

Il-Kelma tal-Mulej

Inroddu ħajr lil Alla

Kulħadd bilwieqfa - Antifona għall-Kantiku ta’ Marija
O SULTAN TAL-ĠNUS, ġebla tax-xewka tal-Knisja, ejja u salva lillbniedem li int għamilt mit-trab.
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Id-Disa’ jum tan-Novena - 23 ta’ Diċembru
Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżaija

(7: 10-14)

Il-Mulej issokta jkellem lil Aħaż u jgħidlu: “Itlob sinjal għalik mingħand
il-Mulej, Alla tiegħek, f’qiegħ l-art jew fl-għoli tas-smewwiet.” U Aħaż
wieġeb: “Ma nitlobx: ma rridx nittanta lill-Mulej.” U l-profeta wieġeb:
“Isimgħu, mela, dar David: mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lillbnedmin, biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal
jagħtihulkom Sidi stess: Araw, ix-xebba titqal u tiled iben, u ssemmih
Għimmanu-el.”

Il-Kelma tal-Mulej

Inroddu ħajr lil Alla

Kulħadd bilwieqfa - Antifona għall-Kantiku ta’ Marija
O GĦIMMANU-EL, sultan tagħna li tajtna l-liġi, ejja u salvana, Mulej
Alla tagħna.
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Il-Magnificat
Luqa 1, 46-55

Ċelebrant

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,
u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

Poplu

għax hu xeħet għajnejh
fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.

Ċelebrant

Iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel
jibda jsejjaħli hienja,

Poplu

għax is-Segħtani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;
qaddis hu l-isem tiegħu.

Ċelebrant

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien
fuq dawk li jibżgħu minnu.

Poplu

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu,
xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Ċelebrant

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,
u għolla ċ-ċkejknin.

Poplu

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

Ċelebrant

Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu, għax ftakar
fil-ħniena tiegħu - bħalma wiegħed ’il missirijietna b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.”

Poplu

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.

Ċelebrant

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Terġa tingħad l-antifona tal-ġurnata.
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Għeluq
Ċelebrant

Mulej, isma’ t-talba tiegħi.

Poplu

U ħalli leħni jasal sa għandek.

Ċelebrant

Nitolbu
Qajjem il-qawwa tiegħek,
nitolbuk Mulej,
u ejja bis-setgħa tiegħek biex tgħinna.
Ħa jseħħ malajr il-ħelsien tagħna mid-dnub
bil-qawwa tal-grazzja u l-maħfra tiegħek,
Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem.

Poplu

Ammen.

Ċelebrant

Inbierku lill-Mulej.

Poplu

Inroddu ħajr lil Alla.

Wara jista’ jitkanta innu ewkaristiku, jekk jista’ jkun, adatt
għal żmien l-Avvent, jinġieb is-Sagrament fuq l-artal u jiġi
espost. Jista’ jingħad salm responsorjali qasir jew jitħalla ħin
tajjeb ta’ skiet għar-rifelssjoni personali u wara jitkanta tTantum Ergo (jista’ jitkanta fuq il-mużika ta’ O Ġesù Ħelwa
Tarbija). Wara t-Tantum Ergo tingħad it-talba ta’ qabel ilBarka (cf talbiet fil-ktieb Ċelebrazzjonijiet Ewkaristiċi barra
mill-Quddiesa għal żmien l-Avvent) u tingħata l-Barka
Sagramentali. Wara l-invokazzjonijiet jista’ jitkanta xi innu
tal-Milied.
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