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INFAĦĦRU LIL MARIJA 
Waqt li jiddaħħal il-kwadru tal-Madonna tal-Mellieħa. 
 

Infaħħru lil Marija 
L-omm t’Alla u tal-bnedmin 
Ngħannulha l-isbaħ għanja 
Bil-ferħ ta’ qlub safjin. 

Marija omm ħanina minn qalbna nitolbuk 
Għallimna dejjem iżjed ta’ wliedek inħobbuk. 

 

Int l-isbaħ fost il-ġilji 
Li jgħammru fil-widien 
Il-ġmiel tal-bjuda tiegħek 
Hu l-għaxqa ta’ kull żmien.  

Marija omm ħanina minn qalbna nitolbuk 
Għallimna dejjem iżjed ta’ wliedek inħobbuk. 

 

Il-vjola l-iżjed ħelwa 
Li tfewwaħ ħada s-sies 
Hi xbieha l-iżjed ċkejkna 
Ta’ rżintek mingħajr qies.  

Marija omm ħanina minn qalbna nitolbuk 
Għallimna dejjem iżjed ta’ wliedek inħobbuk. 

 

Int tgħaġġeb bi qdusitek 
Kemm anġli u qaddisin 
Sultana isellmulek 
Bi ġmielek imgħaxxqin.  

Marija omm ħanina minn qalbna nitolbuk 
Għallimna dejjem iżjed ta’ wliedek inħobbuk. 

 

  



4 
 

Ir-Rużarju 
 
Arċisqof 

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

Qarrej 

Alla tagħna, isma’ t-talb tagħna, eħles għinna u ieqaf 
magħna. 
 

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. 
 

Flimkien 

Marija Santissma, urina li inti ommna, għalik jisma’ t-talb 
tagħna dak li twieled għalina u ried ikun bniedem bħalna. 
 

O Ġesù tagħna, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar  
tal-infern, ħu l-ġenna lill-erwieħ kollha, l-aktar dawk  
li jinħtieġu l-ħniena tiegħek. 
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I 
 

Qarrej  

Nikkonsidraw u nikkontemplaaw fl-ewwel misteru tat-
tbatija meta Sidna Ġesù Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort 
tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-demm. 
 

Qarrej 

Nitolbu għal ħutna l-Insara ppersegwitati minħabba 
twemminhom, f’kull naħa tad-dinja, biex ikunu jistgħu 
jistqarru u jgħixu l-fidi tagħhom bla biża’. 
 

Kor u Poplu 

Bil-għaraq tad-dmija, Ġesù fl-ort jittallab; 
Għall-fidwa jitħejja, fuq l-għolja jissallab 
Ave Maria... 
 

Nunzju 

Pater noster qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cælo  
et in terra.  
 

Poplu 

Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna 
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex 
fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Ammen. 
 

NUnzju (x10) 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in 
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.  
 

Poplu 

Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina, midinbin,  
issa, u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen  
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Nunzju 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.  
 

Poplu 

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

Flimkien 

Marija Santissma, urina li inti ommna, għalik jisma’ t-talb 
tagħna dak li twieled għalina u ried ikun bniedem bħalna. 
 

O Ġesù tagħna, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar  
tal-infern, ħu l-ġenna lill-erwieħ kollha, l-aktar dawk li 
jinħtieġu l-ħniena tiegħek. 
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II 
 

Qarrej  

Nikkonsidraw u nikkontemplaaw fit-tieni misteru  
tat-tbatija meta Sidna Ġesù Kristu kien marbut ma’ 
kolonna u fflaġellat. 
 

Qarrej 

Nitolbu għal ħutna fil-Libja u fil-pajjiżi Afrikani biex 
ikollhom fosthom il-għaqda u l-ftehim. 
 

Kor u Poplu 

Is-swat mingħajr ħtija Ġesù għoġbu jbati, 
Biex lilna midinba tagħlima jmur jagħti. 
Ave Maria... 
 

Arċisqof  

Missierna, li Inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek. Tiġi 
saltnatek. Ikun li trid Inti kif fis-sema hekkda fl-art. 
 

Poplu 
Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna 
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex 
fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Ammen. 
 

Arċisqof (x10) 

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, Omm Alla, itlob għalina, midinbin,  
issa, u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen.  
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Arċisqof  

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.   
 

Flimkien 

Marija Santissma, urina li inti ommna, għalik jisma’ t-talb 
tagħna dak li twieled għalina u ried ikun bniedem bħalna. 
 

O Ġesù tagħna, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar  
tal-infern, ħu l-ġenna lill-erwieħ kollha, l-aktar dawk  
li jinħtieġu l-ħniena tiegħek. 
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III 
 

Qarrej  

Nikkonsidraw u nikkontemplaaw fit-tielet misteru tat-
tbatija meta Sidna Ġesù Kristu kien inkurunat bix-xewk. 
 

Qarrej 

Nitolbu għal ħutna fl-Ukraina biex jagħrfu li l-aħjar triq 
għall-għaqda u s-sliem huma l-ftehim imnebbaħ  
mill-imħabba għal xulxin. 
 

Kor u Poplu 

Tal-biki kien wiċċek Ġesù, għażiż ħuna,  
x’ħin f’rasek xeddewlek tax-xewk il-kuruna. 
Ave Maria... 
 

Isqof  

Отче наш, Ти що єси на небесах, нехай святится ім'я 
Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля 
Твоя, як на небі, так і на землі. 
 

Poplu 

Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna 
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex 
fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Ammen. 
 

Isqof (x10) 

Радуйся, Маріє, благодатна. Господь з тобою.  
Благословенна ти між жінками і благословенний плід 
лона твого, Ісус. 
 

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

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, 
 

Poplu 

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

Flimkien 

Marija Santissma, urina li inti ommna, għalik jisma’ t-talb 
tagħna dak li twieled għalina u ried ikun bniedem bħalna. 
 

O Ġesù tagħna, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar  
tal-infern, ħu l-ġenna lill-erwieħ kollha, l-aktar dawk  
li jinħtieġu l-ħniena tiegħek. 
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IV 
 

Qarrej  

Nikkonsidraw u nikkontemplaaw fir-raba’ misteru  
tat-tbatija meta Sidna Ġesù Kristu kien mgħobbi s-salib  
u tela’ l-Kalvarju. 
 

Qarrej 

Nitolbu għal ħutna fl-Iżrael u t-territorji Palestinjani  
biex huma wkoll igawdu mis-sliem li wegħidna Ġesù  
u bejniethom isseħħ il-għaqda mixtieqha minnu. 
 

Kor u Poplu 

Oh tielgħa l-Kalvarju l-vittma divina, 
B’salib tqil mgħobbija biex biha tifdina. 
Ave Maria... 
 

Isqof 

Our Father, who art in heaven. Hallowed be thy name. 
Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is  
in Heaven. 
 

Poplu 

Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna 
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex 
fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Ammen. 
 

Isqof (x10) 

Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art 
thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, 
Jesus 
 

Poplu 

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

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy 
Spirit. 
 

Poplu 

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

Flimkien 

Marija Santissma, urina li inti ommna, għalik jisma’ t-talb 
tagħna dak li twieled għalina u ried ikun bniedem bħalna. 
 

O Ġesù tagħna, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar  
tal-infern, ħu l-ġenna lill-erwieħ kollha, l-aktar dawk  
li jinħtieġu l-ħniena tiegħek. 
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V 
 

Qarrej  

Nikkonsidraw u nikkontemplaaw fil-ħames misteru 
tat-tbatija meta Sidna Ġesù Kristu kien mislub fuq is-salib 
u wara tlitt sigħat agunija miet. 
 

Qarrej 

Nitolbu għal ħutna fis-Sirja u fl-Iraq, biex il-Mulej 
jimlielhom qalbhom bl-imħabba u bil-għerf divin tiegħu 
ħalli jgħixu flimkien fis-sliem, poplu ma’ poplu u ġens ma 
ġens. 
 

Kor u Poplu 

Kemm niket, Madonna, sofrejt b’qalb hekk kbira, 
Kif rajt l-Iben tiegħek fuq l-għuda jispira. 
Ave Maria... 
 

Qarrej 

َماَوأِت، ِفي ألِذي أ َبَانَا َسَ ألسَّ َماءَِ كََما ألأ َْرضَِ ِفي َمِشيئَتُكََ ِلتَكُنَْ َملَكُوتَُك، ِليَا ْتَِ  .أْسُمكََ ِليَُقدَّ  .ألسَّ
 

Poplu 

Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna 
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex 
fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Ammen. 
 

Qarrej (x10) 

 ثمرة ومباركة - ألنساء ي ف أ نت مباركة معك ألرب -  نعمة ممتلئة يا - مريم يا عليك ألسلام
  يسوع بطنك،

 

Poplu 

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

Qarrej 
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  ألقدس وألروح - وألأبن للا ب لمجد
 

Poplu 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ għal dejjem  
ta’ dejjem. Ammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waqt il-kant tas-Salve Regina se ssir ġabra biex inkunu 
nistgħu ngħinu lil ħutna Nsara ppersegwitati.  
 
Flimkien mat-talb din hija l-għajnuna konkreta u s-sinjal 
ta’ solidarjetà u għaqda magħhom.   
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SALVE REGINA 
 

Kor u Poplu 

Salve, Regina, Mater misericordiæ, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus exsules filii Hevæ, 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte; 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
 
Skont il-fehma u għall-bżonnijiet tal-Papa. 
 

Qarrej 

Missierna, li Inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek. Tiġi 
saltnatek. Ikun li trid Inti kif fis-sema hekkda fl-art. 
 

Poplu 

Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna 
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex 
fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Ammen. 
 

Qarrej 

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, Omm Alla, itlob għalina, midinbin,  
issa, u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen.  
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Qarrej 

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.   
 

Qarrej 

Omm il-Knisja. 
 

Poplu 

Itlob għalina. 
 

Qarrej 

Sultana tal-paċi. 
 

Poplu 

Itlob għalina. 
 

Qarrej 

Sultana tal-martri. 
 

Poplu 

Itlob għalina. 
 

Qarrej 

Sultana tar-Rużarju Mqaddes. 
 

Poplu 

Itlob għalina. 
 
 
 
 
Riflessjoni minn Monsinjur Arċisqof. 
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LIL ĠESÙ OSTJA 
Waqt li jiġi espost Ġesù Ewkaristija u jiġi nċensat. 

 
O Ġesù, li fiċ-ċkejkna Ostja bajda 
Issejħilna sabiex niġu ħdejk, 
Nadurawk, o Sultan maħbub tagħna, 
Mixħutin għarkopptejna f’riġlejk. 

Ħeġġeġ qlubna bil-fjammi ta’ mħabbtek 
Li minn qalbek għal qlubna ħerġin, 
Sabiex miegħek għal dejjem inkunu 
O Ġesù, b’għaqda sħiħa mwaħħdin. 

 

L-anġli tiegħek madwarek jgħannulek 
L-isbaħ għana bi ġmielek mgħaxxqin, 
Aħna magħhom minn qalbna ngħidulek: 
“Għalik biss aħna lkoll imħeġġin”. 

Ħeġġeġ qlubna bil-fjammi ta’ mħabbtek 
Li minn qalbek għal qlubna ħerġin, 
Sabiex miegħek għal dejjem inkunu 
O Ġesù, b’għaqda sħiħa mwaħħdin. 

 

Lilek biss, o Ġesù, aħna rridu 
B’qalbna nħobbu sa nibqgħu ħajjin. 
Għax Int biss tħobbna lilna bl-imħabba, 
Li tagħmilna għal dejjem henjin. 

Ħeġġeġ qlubna bil-fjammi ta’ mħabbtek 
Li minn qalbek għal qlubna ħerġin, 
Sabiex miegħek għal dejjem inkunu 
O Ġesù, b’għaqda sħiħa mwaħħdin. 
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IL-LITANIJA IL-KBIRA  
(meħuda mil-liturġija ta’ San Ġwann Grisostmu) 
 
Arċisqof  

Imbierka s-saltna tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu  
s-Santu, issa u għal dejjem ta’ dejjem. 
 

Poplu 

Ammen. 
 

Presbiteru 

Fis-sliem nitolbu lill-Mulej. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Għas-sliem ta’ Alla u għall-fidwa ta’ rwieħna, nitolbu  
lill-Mulej. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Għas-sliem tad-dinja kollha, għat-tisħiħ tal-Knisja ta’ Alla 
u għall-għaqda bejn kulħadd, nitolbu lill-Mulej. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Għal din il-familja u għal dawk li jidħlu fiha fil-fidi  
bil-qima u l-biża’ ta’ Alla, nitolbu lill-Mulej. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
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Presbiteru 

Għall-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Pawlu, l-Isqof 
Charles u l-isqfijiet kollha, is-saċerdoti u d-djakni fil-qadi 
ta’ Kristu, għall-kleru kollu u għal-lajċi, nitolbu lill-Mulej. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Għal pajjiżna, għall-mexxejja tagħna, għal dawk kollha 
fis-servizz ċivili, nitolbu lill-Mulej. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Għal din il-parroċċa, għall-bliet u r-rħula kollha tagħna, 
għall-pajjiżi u l-ġnus kollha u għal ħutna fidili li jgħixu 
fihom, nitolbu lill-Mulej.  
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Għal temp tajjeb, għall-abbundanza tal-frott tal-art,  
għal staġuni tajba, nitolbu lill-Mulej. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Għal dawk li qed jivvjaġġaw bl-ajru, bl-art u bil-baħar, 
għall-morda, għall-batuti, għall-priġunieri u għall-fidwa 
tagħhom, nitolbu lill-Mulej. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
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Presbiteru 

Għall-ħelsien tagħna mill-mard, mir-rabja, mill-perikli  
u minn kull deni, nitolbu lill-Mulej. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Għinna, ifdina, ħa jkollok ħniena minna u ħarisna,  
O Alla bil-grazzja tiegħek. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Arċisqof 

Aħna u nfakkru lill-iktar qaddisa, l-iktar safja, imbierka  
u glorjuża sinjura, Omm Alla u dejjem safja Marija,  
mal-qaddisin kollha, ejjew ningħataw kollna kemm aħna 
lil xulxin u nagħtu ħajjitna kollha kemm hi lil Kristu,  
Alla tagħna. 
 

Poplu 

Ningħataw lilek, Mulej. 
 

Arċisqof 

Mulej, Alla tagħna, li l-qawwa tiegħek ma titqabbilx  
u l-glorja tiegħek ma tinftiehemx; il-ħniena tiegħek ma 
titkejjilx u l-imħabba tiegħek għalina ma titfissirx;  
fil-ħniena tiegħek ħares lejna u lejn din id-dar tiegħek. 
Agħti lilna u lil dawk li jitolbu magħna il-ħniena 
abbundanti tiegħek. 
 

Poplu 

Għax tiegħek huma l-glorja u l-ġieħ, u qima lill-Missier u 
lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu issa u għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen. 
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Jiġi nċensat Ġesù Ewkaristija 
 
Poplu 

Għat-talb ta’ Omm Alla li tidħol għalina quddiemek, 
Feddej tagħna, ħenn għalina. 
 

Presbiteru 

Fis-sliem nitolbu mill-ġdid lill-Mulej. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Għinna, ifdina, ħa jkollok ħniena minna u ħarisna,  
O Alla bil-grazzja tiegħek. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Aħna u nfakkru lill-iktar qaddisa, l-iktar safja, imbierka  
u glorjuża sinjura, Omm Alla u dejjem safja Marija,  
mal-qaddisin kollha, ejjew ningħataw kollna kemm aħna 
lil xulxin u nagħtu ħajjitna kollha kemm hi lil Kristu,  
Alla tagħna. 
 

Poplu 

Ningħataw lilek, Mulej. 
 

Arċisqof 

Mulej, Alla tagħna, eħles lill-poplu tiegħek u bierek  
il-wirt tiegħek; ħares il-ġisem kollu tal-Knisja tiegħek; 
qaddes lil dawk li jħobbu s-sebħ ta’ darek, igglorifikahom 
bil-qawwa divina tiegħek u titlaqniex weħidna lilna  
li nittamaw fik. 
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Poplu 

Għax tiegħek hi l-ħakma, is-saltna u l-qawwa,  
u l-glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu,  
issa u għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Jiġi nċensat Ġesù Ewkaristija 
 

Poplu 

Ifdina Iben Alla.  
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu,  
issa u għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Presbiteru 

Iben waħdieni u Kelma ta’ Alla, minkejja li Inti mmortali, 
umiljajt lilek innifsek għall-fidwa tagħna, ħadt il-ġisem  
ta’ bniedem mill-imqaddsa Omm Alla u dejjem safja 
Marija, u sirt wieħed minna. Kristu, Alla tagħna, inti ġejt 
imsallab iżda rbaħt u ħkimt il-mewt.  Inti wieħed  
mill-persuni tat-Trinità qaddisa, igglorifikat u miqjum 
flimkien mal-Missier u mal-Ispirtu s-Santu – eħlisna 
Mulej.  
 

Poplu 

Għat-talb ta’ Omm Alla li tidħol għalina quddiemek, 
Feddej tagħna, ħenn għalina. 
 

Presbiteru 

Fis-sliem nitolbu mill-ġdid lill-Mulej. 
 

Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Għinna, ifdina, ħa jkollok ħniena minna u ħarisna,  
O Alla bil-grazzja tiegħek. 
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Poplu 

Kyrie eleison, Mulej, ħniena. 
 

Presbiteru 

Aħna u nfakkru lill-iktar qaddisa, l-iktar safja, imbierka  
u glorjuża sinjura, Omm Alla u dejjem safja Marija,  
mal-qaddisin kollha, ejjew ningħataw kollna kemm aħna 
lil xulxin u nagħtu ħajjitna kollha kemm hi lil Kristu,  
Alla tagħna. 
 

Poplu 

Ningħataw lilek, Mulej. 
 

Arċisqof 

Mulej, Inti tajtna l-grazzja li nressqu quddiemek it-talb 
tagħna b’leħen wieħed u b’qalb waħda. Inti wegħidtna  
li tagħtina dak li nitolbuk meta tnejn jew tlieta minna 
nitolbu f’ismek. Wettaq, nitolbuk, dawn ix-xewqat  
tal-qaddejja tiegħek għall-ġid tagħhom; agħtina  
l-għarfien tal-verità tiegħek f’din id-dinja u l-ħajja  
ta’ dejjem fid-dinja li għad trid tiġi. 
 

Presbiteru 

Għax Inti Alla tajjeb kollok imħabba u lilek nagħtu  
ġieħ, u glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu, 
issa u għal dejjem ta’ dejjem.  
 

Poplu 

Ammen. 
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TANTUM ERGO 
 
Tantum ergo Sacramentum 
veneremur cernui: 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui: 
præstet fides supplementum 
sensuum defectui. 
 

Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio: 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 
Amen. 

 
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. 
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INVOKAZZJONIJIET 
 

Kulħadd 
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. 

 
SALM 117 

 

Antifona 
Adoremus in æternum sanctissimum Sacramentum. 
 

Laudate Dominum omnes gentes: 
laudate eum omnes populi.  
Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus:  
et veritas Domini manet in æternum. 
 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: 
sicut erat in principio, et nunc et semper, 
et in sæcula sæculorum. Amen.  
 

Antifona 
Adoremus in æternum sanctissimum Sacramentum.  



26 
 

LIL MARIJA REĠINA 
 

O Marija l-iżjed ħelwa, 
Art u sema ifaħħruk, 
Ġieħ u qima ta’ Reġina 
Bl-akbar ferħ it-tnejn jagħtuk. 

B’dik l-imħabba li int biha 
L-itjeb, l-oħla, l-eqdes Omm, 
O Reġina, il-mant tiegħek 
Fuqna dejjem dejjem żomm. 

 

O Reġina, liema ħlieqa, 
Liema qalb ma tifraħx bik, 
Ma tixtieqx li d-dinja kollha 
Bl-akbar qima ġieħ tagħtik?  

B’dik l-imħabba li int biha 
L-itjeb, l-oħla, l-eqdes Omm, 
O Reġina, il-mant tiegħek 
Fuqna dejjem dejjem żomm. 

 

It-tron tiegħek, o Reġina, 
Magħruf sewwa minn kulħadd, 
Jiddi dejjem bl-isbaħ dija 
Bħal ta’ xemx li ma tgħib qatt.  

B’dik l-imħabba li int biha 
L-itjeb, l-oħla, l-eqdes Omm, 
O Reġina, il-mant tiegħek 
Fuqna dejjem dejjem żomm. 

 

Jafuh sewwa u bih jiftaħru 
Dawk uliedek l-imsejknin. 
Li lejh jersqu b’toqol f’qalbhom 
Jerġgħu lura wisq henjin.  
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B’dik l-imħabba li int biha 
L-itjeb, l-oħla, l-eqdes Omm, 
O Reġina, il-mant tiegħek 
Fuqna dejjem dejjem żomm. 
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