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2020 

DJOĊESI TA’ GĦAWDEX 



It-Tnejn 21 ta’ Diċembru 

  

 

Il-familja tinġabar madwar il-presepju 

jew xbieha ta’ Ġesù Bambin. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 Ninġabru, Insara, bl-akbar ferħ u ħeġġa 

 ħa mmorru, immorru sa Betlehem. 

 Hemm Iben Alla, f’għar narawh imwieled. 

 

 Ninxteħtu fl-art bil-qima, 

 ninxteħtu fl-art bil-qima, 

 ninxteħtu fl-art bil-qima nadurawh. 

 

 

QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Vanġelu skont San Luqa (2:4-5)  

Ġużeppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta’ Nazaret, 

u tala’ l-Lhudija, fil-belt ta’ David jisimha Betlehem 

– għax hu kien mid-dar u l-familja ta’ David – 

biex jinkiteb flimkien ma’ Marija l-għarusa tiegħu, 

li kienet tqila. 

 



TALBA 

 

Xi ħadd Inġibu quddiem għajnejna lil Marija u Ġużeppi. 

 Marija laqgħet l-aħbar tal-anġlu 

 u saret omm Ġesù; 

 Ġużeppi ma fehemx kollox 

 imma ħalla f’idejn Alla. 

 Huma raw lil binhom, tarbija bħall-oħrajn, 

 imma emmnu li kien Bin Alla li sar bniedem. 

 

Kulħadd ĠESÙ, illum inħarsu lejk 

 ma’ Marija u Ġużeppi, 

 u magħhom ngħidulek: ikun li trid int! 

 Inti qrib tagħna 

 bħalma kont qrib tagħhom; 

 fl-istess ħin, inti mistur għalina 

 bħalma kont mistur għalihom. 

 Aħna nadurawk: 

 agħtina d-don tal-fidi, 

 biex narawk 

 minkejja li ma tidhirx. 

 

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 22 ta’ Diċembru 

  

 

Il-familja tinġabar madwar il-presepju 

jew xbieha ta’ Ġesù Bambin. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 Ninġabru, Insara, bl-akbar ferħ u ħeġġa 

 ħa mmorru, immorru sa Betlehem. 

 Hemm Iben Alla, f’għar narawh imwieled. 

 

 Ninxteħtu fl-art bil-qima, 

 ninxteħtu fl-art bil-qima, 

 ninxteħtu fl-art bil-qima nadurawh. 

 

 

QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Vanġelu skont San Luqa (2:15)  

Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu s-sema, 

ir-ragħajja bdew jgħidu lil xulxin: 

“Ejjew immorru Betlehem 

ħa naraw x’ġara kif għarrafna l-Mulej.” 

 

 



TALBA 

 

Xi ħadd Inġibu quddiem għajnejna lir-ragħajja. 

 Kienu fil-beraħ, għassa mal-merħla tagħhom, 

 għajnejhom miftuħa minkejja li billejl. 

 Anġlu mis-sema qalilhom xi ħaġa sabiħa: 

 kien twieled is-Salvatur 

 li se jġib ferħ kbir lil kulħadd. 

 

Kulħadd ĠESÙ, illum infittxu narawk 

 mar-ragħajja ta’ Betlehem, 

 u magħhom ngħidulek: 

 inti s-Salvatur tagħna! 

 Bħalhom smajna ħwejjeġ sbieħ fuqek, 

 bħalhom nistagħġbu bl-Aħbar it-Tajba, 

 bħalhom nitħajru naraw hix minnha. 

 Aħna nadurawk: agħtina d-don tal-għerf 

 biex nisimgħuk u nimxu fuq li nisimgħu. 

 

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 23 ta’ Diċembru 

  

 

Il-familja tinġabar madwar il-presepju 

jew xbieha ta’ Ġesù Bambin. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 Ninġabru, Insara, bl-akbar ferħ u ħeġġa 

 ħa mmorru, immorru sa Betlehem. 

 Hemm Iben Alla, f’għar narawh imwieled. 

 

 Ninxteħtu fl-art bil-qima, 

 ninxteħtu fl-art bil-qima, 

 ninxteħtu fl-art bil-qima nadurawh. 

 

 

QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Vanġelu skont San Mattew (2:1b-2)  

Xi maġi mil-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: 

“Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? 

Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh.” 

 

 

 



TALBA 
 

Xi ħadd Inġibu quddiem għajnejna lill-maġi. 

 Kienu raw kewkba speċjali fis-sema, 

 li qatt ma raw bħalha, 

 u mxew triq twila, ifittxu sultan speċjali. 

 Mat-triq staqsew għalih u talbu parir, 

 għax tassew xtaqu jaslu ħdejh u jqimuh. 
 

Kulħadd ĠESÙ, illum nistaqsu għalik 

 mal-maġi tal-Lvant, 

 u magħhom ngħidulek: nixtiequ narawk! 

 Bħalhom nimxu wara dak li jsaħħarna, 

 bħalhom ma naslux waħedna, 

 imma biss bl-għajnuna tal-oħrajn. 

 Aħna nadurawk: 

 agħtina d-don tal-umiltà 

 biex nitolbu parir 

 u nimxu lejk flimkien. 
 

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 24 ta’ Diċembru 

  

 

Il-familja tinġabar madwar il-presepju 

jew xbieha ta’ Ġesù Bambin. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 Ninġabru, Insara, bl-akbar ferħ u ħeġġa 

 ħa mmorru, immorru sa Betlehem. 

 Hemm Iben Alla, f’għar narawh imwieled. 

 

 Ninxteħtu fl-art bil-qima, 

 ninxteħtu fl-art bil-qima, 

 ninxteħtu fl-art bil-qima nadurawh. 

 

 

QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Vanġelu skont San Luqa (2:6-7)  

Ġara li, meta kienu Betlehem, 

Marija għalqilha ż-żmien biex teħles, 

u wildet l-ewwel iben tagħha, 

fisqietu u medditu f’maxtura, 

għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. 

 



TALBA 

 

Xi ħadd Inġibu quddiem għajnejna lil Ġesù Bambin. 

 Huwa Alla li sar bniedem bħalna, 

 imkebbeb fil-faxex flok fil-glorja, 

 mimdud f’maxtura flok fuq tron. 

 Dan għamlu għax xtaq ikun Alla-magħna, 

 biex jurina li jħobbna, 

 u biex isalvana mill-biżgħat. 

 

Kulħadd ĠESÙ, illum inħarsu lejk, 

 mimdud f’maxtura, 

 u minn qalbna ngħidulek: aħna tiegħek! 

 Inti ċkejken, u biex narawk 

 irridu nbaxxu rasna; 

 inti fqajjar, hekk li nistgħu nilqgħuk 

 anki fil-qalb fqira tagħna.  

 Aħna nadurawk: agħtina d-don tal-imħabba 

 biex inħobbuk u ngħożżuk 

 bħala l-għajn tal-ferħ tagħna. 

 

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 25 ta’ Diċembru 

It-Twelid tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu  

 

Talba għal qabel l-ikla tal-Milied. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

 

QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Vanġelu skont San Luqa (2:10-12)  

L-anġlu qal lir-ragħajja: “Tibżgħux, għax araw, 

qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, 

ferħ li se jkun għall-poplu kollu. 

Illum, fil-belt ta’ David, twildilkom Salvatur, 

li hu l-Messija, il-Mulej. 

U bħala sinjal ikollkom dan: 

issibu tarbija mfisqija u mimduda f’maxtura.” 

 

 



 

 

TALBA 

 

Ġenitur Illum qed nifirħu bit-twelid ta’ Ġesù. 

 Nitolbu lill-Missier ibierek lill-familja tagħna  

 u lil kull wieħed u waħda minna, 

 nitolbuh ibierek lil ħbiebna 

 u lil dawk li qed ibatu, 

 biex il-ferħ tal-lum jinfirex fil-qalb ta’ kulħadd. 

 

Kulħadd INBERKUK, Mulej Alla tagħna, 

 għax inti ridt li Ibnek Ġesù 

 jqiegħed it-tinda tiegħu fostna 

 u jitwieled bħala bniedem 

 f’Betlehem, dar il-ħobż. 

 Bħala wlied maħbuba minnek, 

 agħtina f’dan il-jum ta’ festa l-paċi tiegħek 

 u kabbar fostna l-fidi, it-tama u l-imħabba. 

 Din il-mejda, imħejjija bid-doni tiegħek, 

 turi l-ferħ tagħna 

 għall-preżenza fostna tal-Għimmanuel. 

 Inberkuk, illum u dejjem. 

 Ammen. 


