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DJOĊESI TA’ GĦAWDEX 

_____ 



It-Tnejn 14 ta’ Diċembru 

San Ġwann tas-Salib 

 

Il-familja tinġabar madwar xi ħaġa li, f’dan iż-żmien, 

tesprimi u ġġib il-ferħ, bħall-ħelu tal-Milied, it-tiżjin, 

jew ir-rigali taħt is-siġra tal-Milied. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 O Ġesù ħelwa tarbija, 

 ejja twieled ġewwa fija; 

 Ġesù tfajjel, frott l-imħabba, 

 twieled f’qalbi, miegħi trabba. 

 

 Kemm int ħelu, Ġesù tiegħi, 

 kemm nixtieq inħaddnek miegħi; 

 ħarstek ħelwa tiddi b’dija 

 li l-qalb tiegħi b’ferħ timlieha. 

 

QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani (12:6a) 

Aħna għandna doni differenti 

skont il-grazzja li Alla tana. 

 

 



TALBA 

 

Kulħadd INFAĦĦRUK, Ġesù: 

 inti Kbir imma tieħu ħsieb iż-żgħar, 

 u kuljum tagħti lil kulħadd id-doni tiegħek. 

 Inti għamiltna kollha uniċi u differenti 

 u tħobbna lkoll bi mħabba bla tarf. 

 Grazzi tad-differenzi ta’ bejnietna: 

 hu sabiħ li aħna nisa u rġiel, tfal u kbar, 

 il-karattri differenti tagħna 

 jgħinuna niftħu qalbna għal xulxin, 

 u l-ideat differenti li għandna 

 jgħinuna nifhmu l-affarijiet aħjar. 

 Ta’ dan inberkuk, 

 ja Ragħaj Tajjeb li ssejħilna lkoll, 

 għax meta tiġi, inti tferraħna bi tjubitek. 

 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba 

 li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 

 

 

Ġenitur Il-Mulej iberikna 

 u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier 

 u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen.  



It-Tlieta 15 ta’ Diċembru 

 

 

Il-familja tinġabar madwar xi ħaġa li, f’dan iż-żmien, 

tesprimi u ġġib il-ferħ, bħall-ħelu tal-Milied, it-tiżjin, 

jew ir-rigali taħt is-siġra tal-Milied. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 O Ġesù ħelwa tarbija, 

 ejja twieled ġewwa fija; 

 Ġesù tfajjel, frott l-imħabba, 

 twieled f’qalbi, miegħi trabba. 

 

 Kemm int ħelu, Ġesù tiegħi, 

 kemm nixtieq inħaddnek miegħi; 

 ħarstek ħelwa tiddi b’dija 

 li l-qalb tiegħi b’ferħ timlieha. 

 

 

QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Vanġelu skont San Luqa (10:20b) 

Il-Mulej jgħid: Ifirħu 

għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet. 

 



TALBA 

 

Kulħadd INFAĦĦRUK, Ġesù: 

 inti Alla li tneżżajt minn kollox, 

 sirt bniedem u lilna ssejħilna ħutek. 

 Minn fuq is-salib 

 urejtna ċar li aħna maħbubin, 

 u li isimna hu miktub fis-sema, 

 fil-qalb tal-Missier. 

 Grazzi, għax bil-Magħmudija 

 aħna sirna tassew ulied Alla,  

 werrieta tas-sema, 

 imsejħin biex naslu fi ħdan il-Missier,  

 fejn wasalt int qabilna. 

 Ta’ dan inberkuk, 

 ja Ħuna l-Kbir li tafna lkoll b’isimna, 

 għax meta tiġi, inti tferraħna bi tjubitek. 

 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba 

 li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 

 

Ġenitur Il-Mulej iberikna u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen.  



L-Erbgħa 16 ta’ Diċembru  

 

 

Il-familja tinġabar madwar xi ħaġa li, f’dan iż-żmien, 

tesprimi u ġġib il-ferħ, bħall-ħelu tal-Milied, it-tiżjin, 

jew ir-rigali taħt is-siġra tal-Milied. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 O Ġesù ħelwa tarbija, 

 ejja twieled ġewwa fija; 

 Ġesù tfajjel, frott l-imħabba, 

 twieled f’qalbi, miegħi trabba. 

 

 Kemm int ħelu, Ġesù tiegħi, 

 kemm nixtieq inħaddnek miegħi; 

 ħarstek ħelwa tiddi b’dija 

 li l-qalb tiegħi b’ferħ timlieha. 

 

QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Vanġelu skont San Ġwann (15:11) 

Il-Mulej jgħid: 

Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, 

u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. 

 



TALBA 

 

Kulħadd INFAĦĦRUK, Ġesù, 

 għax kull ħin titkellem magħna, 

 issejħilna, tiftħilna għajnejna, 

 u tistedinna għal affarijiet kbar. 

 Nirringrazzjawk 

 għad-drabi meta konna waħedna 

 u l-Kelma tiegħek tatna l-faraġ, 

 għad-drabi meta konna mifxulin 

 u l-Kelma tiegħek tatna parir, 

 għad-drabi meta konna mtaqqlin 

 u l-Kelma tiegħek ħelsitna. 

 Ta’ dan inberkuk, 

 ja Mgħallem Tajjeb li timxi magħna, 

 għax meta tiġi, inti tferraħna bi tjubitek. 

 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 

 

Ġenitur Il-Mulej iberikna u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen.  



Il-Ħamis 17 ta’ Diċembru  

 

 

Il-familja tinġabar madwar xi ħaġa li, f’dan iż-żmien, 

tesprimi u ġġib il-ferħ, bħall-ħelu tal-Milied, it-tiżjin, 

jew ir-rigali taħt is-siġra tal-Milied. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 O Ġesù ħelwa tarbija, 

 ejja twieled ġewwa fija; 

 Ġesù tfajjel, frott l-imħabba, 

 twieled f’qalbi, miegħi trabba. 

 

 Kemm int ħelu, Ġesù tiegħi, 

 kemm nixtieq inħaddnek miegħi; 

 ħarstek ħelwa tiddi b’dija 

 li l-qalb tiegħi b’ferħ timlieha. 

 

QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Vanġelu skont San Luqa (22:15) 

Il-Mulej jgħid: Kelli xewqa kbira 

li nagħmel din l-ikla tal-Għid magħkom 

qabel ma nbati! 

 



TALBA 

 

Kulħadd INFAĦĦRUK, Ġesù: 

 int tagħti l-ikel lill-ħlejjaq kollha 

 u sirt int stess ikel fl-Ewkaristija. 

 Int bnejt darek fost id-djar tagħna, 

 u tinsab dejjem magħna. 

 Nirringrazzjawk, għax f’kull Quddiesa 

 tistedinna niċċelebraw bil-ferħ 

 il-mewt u l-qawmien tiegħek. 

 Grazzi, għax b’Ġismek u b’Demmek 

 inti ssaħħaħna u tħeġġiġna. 

 Nirringrazzjawk, għax f’kull Tqarbina 

 int tiġi fina u tibdilna fik. 

 Ta’ dan inberkuk, 

 ja Ħaruf ta’ Alla mogħti għalina, 

 għax meta tiġi, inti tferraħna bi tjubitek. 

 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 

 

Ġenitur Il-Mulej iberikna u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen.  



Il-Ġimgħa 18 ta’ Diċembru  

 

 

Il-familja tinġabar madwar xi ħaġa li, f’dan iż-żmien, 

tesprimi u ġġib il-ferħ, bħall-ħelu tal-Milied, it-tiżjin, 

jew ir-rigali taħt is-siġra tal-Milied. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 O Ġesù ħelwa tarbija, 

 ejja twieled ġewwa fija; 

 Ġesù tfajjel, frott l-imħabba, 

 twieled f’qalbi, miegħi trabba. 

 

 Kemm int ħelu, Ġesù tiegħi, 

 kemm nixtieq inħaddnek miegħi; 

 ħarstek ħelwa tiddi b’dija 

 li l-qalb tiegħi b’ferħ timlieha. 

 

QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Ktieb tas-Salmi (126:6) 

Huma u sejrin, imorru jibku, 

iġorru ż-żerriegħa għaż-żrigħ. 

Iżda huma u ġejjin lura, jiġu b’għana ta’ ferħ, 

iġorru l-qatet f’idejhom! 



TALBA 

 

Kulħadd INFAĦĦRUK, Ġesù: 

 inti tista’ kollox u tagħraf kollox, 

 u rbaħt fuq id-dlam, id-dnub u l-mewt. 

 Xejn ma jista’ jżommok milli tħobbna, 

 xejn ma jista’ jżommna milli nersqu lejk. 

 Nirringrazzjawk 

 għax fost il-ħafna taqlib ta’ ħajjitna 

 inti xorta tmexxi kollox għall-ġid tagħna. 

 Nirringrazzjawk 

 għax minkejja d-dwejjaq li nġarrbu 

 inti għandek għalina pjanijiet ta’ sliem 

 u mhux ta’ ħsara. 

 Ta’ dan inberkuk, 

 ja Ħarries li la tingħos u lanqas torqod, 

 għax meta tiġi, inti tferraħna bi tjubitek. 

 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 

 

Ġenitur Il-Mulej iberikna u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen.  



Is-Sibt 19 ta’ Diċembru 

 

 

Il-familja tinġabar madwar xi ħaġa li, f’dan iż-żmien, 

tesprimi u ġġib il-ferħ, bħall-ħelu tal-Milied, it-tiżjin, 

jew ir-rigali taħt is-siġra tal-Milied. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 O Ġesù ħelwa tarbija, 

 ejja twieled ġewwa fija; 

 Ġesù tfajjel, frott l-imħabba, 

 twieled f’qalbi, miegħi trabba. 

 

 Kemm int ħelu, Ġesù tiegħi, 

 kemm nixtieq inħaddnek miegħi; 

 ħarstek ħelwa tiddi b’dija 

 li l-qalb tiegħi b’ferħ timlieha. 

 

QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli (20:35b) 

Il-Mulej jgħid: 

Min jagħti hu aktar hieni 

minn min jieħu. 

 



TALBA 

 

Kulħadd INFAĦĦRUK, Ġesù: 

 inti ma ġejtx biex tkun moqdi 

 imma biex taqdi u tagħti ħajtek għalina. 

 Li taqdina kien il-glorja u l-ferħ tiegħek, 

 u lilna wrejtna li t-triq lejn il-ferħ 

 hija l-istess waħda li mxejt int. 

 Nirringrazzjawk 

 għan-nies kollha li jitolbuna l-għajnuna, 

 għax it-talba tagħhom 

 issawwarna fi bnedmin isbaħ. 

 Nirringrazzjawk 

 talli permezz tagħna tħobb lill-oħrajn, 

 u talli tagħtina ħafna, 

 biex ikollna ħafna minn fejn nagħtu. 

 Ta’ dan inberkuk, 

 ja Sultan li sirt fqir, 

 għax meta tiġi, inti tferraħna bi tjubitek. 

 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba 

 li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 

 

Ġenitur Il-Mulej iberikna u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier 

 u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 


