
 ID-DILKA MQADDSA 
Is-saċerdot jagħmel salib biż-żejt fuq il-ġbin u fuq l-idejn waqt li jgħid: 

Saċ. Din id-Dilka mqaddsa 

 u għat-tjieba u l-Ħniena kbira tiegħu 

 jieqaf miegħek il-Mulej 

 bil-grazzja ta’ l-Ispirtu s-Santu. 
R/. Ammen. 

Saċ. Jaħfirlek dnubietek u jsalvak. 

 Iħenn għalik u jgħinek. 
R/. Ammen. 

TALBA 

Saċ. Nitolbu. Mulej, Feddej tagħna, agħti l-grazzja ta’   

 l-Ispirtu s-Santu u aħfer dnubiet, ixħet ħarsa ta’ 

 tjieba  fil-hemm. Eħles minn kull tbatija tal-ġisem 

 u tar-ruħ u agħti l-fejqan lil dan ħuna/din oħtna. 

 Rodd  Mulej is-saħħa u l-fidi ħalli bl-għajnuna 

 tiegħek aħna nemmnu li int qiegħed magħna u 

 terfa’  fuqek  il-mard tagħna.  

 Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta’ dejjem. 

R/.  Ammen. 
 

RIT TAT-TQARBIN. 

Saċ. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu        

 l-Iben t’Alla għas-salvazzjoni tagħna. 

Tingħad il-Missiera.  Wara, is-saċerdot iqarben lil min irċieva l-Griżma. 

 

EGĦLUQ TAR-RIT. 

Saċ. Il-Mulej Magħkom.  R/.  U miegħek ukoll. 

Saċ.  Alla l-Missier iberikkom. L-Iben ta’ Alla jagħtikom 

 is-saħħa. L-Ispirtu s-Santu jqawwikom u 

 jwassalkom għall-ħajja ta’ dejjem.  

 U lilkom ilkoll, li tinsabu hawn miġbura, 

 iberikkom Alla li jista’ kollox, il-Missier, u l-Iben, 

 u l-Ispirtu s-Santu.  

R/.  Ammen.        
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ORDNI  
GĦAS-SAGRAMENT TAL-MORDA  

Qabel il-bidu tar-rit jekk ikun hemm il-ħtieġa  

isir is-Sagrament tal-Qrar 

 
IT-TISLIMA 

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

R/. Ammen. 

Saċ. Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-Imħabba ta’ Alla  

 u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun magħkom ilkoll. 

R/.  U miegħek ukoll. 

 

TBERIK BL-ILMA MBIEREK 
Is-Saċerdot ibierek il-marid u lil dawk preżenti. 

Saċ. Mulej. Alla tagħna, permezz tal-Appostlu tiegħek           
 San Ġakbu inti għidtilna dawn  il-Kelmiet: “Hemm 
 xi ħadd marid fostkom? Ħalli dan isejjaħ il-
 presbiteri tal-Knisja; biex dawn jitolbu għalih u 
 jidilkuh biż-żejt f’isem il-Mulej. It-talba tal-fidi 
 issalva l-marid, il-Mulej ifejqu u jekk ikun għamel 
 xi dnubiet jinħafrulu”. Aħna nġabrna hawn 
 f’ismek, Mulej Ġesù, biex nagħmlulek talba ta’ fidi 
 mħeġġa. Għalhekk, kun  fostna, Mulej u fit-tjieba 
 u l-ħniena kbira tiegħek,  żomm taħt il-ħarsien 
 tiegħek lil dan ħuna/din oħtna. Bi Kristu Sidna. 

R/. Ammen. 
 

L-ATT PENITENZJALI 
ISIR JEKK ĦADD MA RESAQ GĦALL-QRAR 

Saċ. Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna, biex nitħejjew tajjeb 
 għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa. 

Saċ.  Int li rfajt fuqek il-mard tagħna u tgħabbejt              

 bin-niket tagħna: Mulej, ħniena. 

R/.  Mulej, ħniena. 

Saċ. Int li  b’tjieba ġietek ħasra mill-folol tan-nies, u 

 għaddejt tagħmel  il-ġid u tfejjaq il-morda kollha:

 Kristu, ħniena. 



R/.  Kristu, ħniena. 

Saċ. Int li ordnajt lill-Appostli tiegħek biex iqiegħdu 

 jdejhom fuq il-morda. Mulej, ħniena. 

R/.  Mulej, ħniena. 

Saċ. Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, jaħfrilna 

 dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 

R/. Ammen. 
 

QARI MILL-ISKRITTURA MQADDSA 

      Qari mill-Evanġelju skont San Mattew  (Mt 8:5-10.13)  

Ġesù daħal Kafarnahum, u resaq fuqu wieħed ċenturjun 

jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: "Sinjur, id-dar għandi l-qaddej 

mixħut, mifluġ u batut wisq. Qallu Ġesù: "Niġi jien u      

infejqu. "Sinjur?", qallu ċ-ċenturjun: "Ma jistħoqqlix li 

tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss, u         

l-qaddej tiegħi jfieq. Għax jien ukoll bniedem taħt            

is-setgħa ta' ħaddieħor, u jien stess għandi suldati taħti; lil 

wieħed ngħidlu, 'Mur', u jmur, lil ieħor ngħidlu, 'Ejja', u jiġi, 

u lill-ilsir tiegħi ngħidlu, 'agħmel dan', u jagħmlu. Ġesù 

baqa' mistagħġeb meta sama' dan, u qal lil dawk li kienu 

miexja warajh: "Tassew, ngħidilkom, li f'ħadd minn Iżrael 

ma sibt fidi bħal din.» Imbagħad Ġesù qal liċ-ċenturjun: 

"Mur, ħa jsirlek kif emmint?" U l-qaddej fieq minn dak      

il-ħin stess.   Il-Kelma tal-Mulej 

R/.  Tifħir lilek Kristu. 
 

TALBIET TAL-ĠEMGĦA 

Saċ. Ħuti għeżież: Numiljaw ruħna quddiem il-Mulej u 
 inressqulu dawn it-talbiet tagħna għal ħuna/oħtna: 
 

1. Fil-ħniena tiegħek, Mulej ejja żur lil ħuna/oħtna u 

 qawwih/a bid-Dilka mqaddsa li qed niċċelebraw 

 Nitolbu…Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

2. Fil-Ħniena tiegħek Mulej eħlisna minn kull dnub u 

 minn kull deni. Nitolbu…Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

  

3.  Fil-Ħniena tiegħek Mulej, sabbar  lil morda kollha 

 tal-parroċċa tagħna u agħti l-għajnuna tiegħek lil 

 dawk kollha li b’tant dedikazzjoni  jieħdu ħsiebhom. 

 Nitolbu…Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

4.  Fil-Ħniena tiegħek Mulej,  bierek lil dan ħuna/din 

 oħtna tiegħek li sa tirċievi dan is-Sagrament tal-

 qawwa u l-maħfra tiegħek. Nitolbu…Ismagħna, 

 nitolbuk, Mulej. 

 

TQEGĦID TAL-IDEJN 
Is-Saċerdot iqiegħed idejh fuq  

ras il-marid bla ma  jgħid xejn. 

 

TALBA TA’ ĦAJR FUQ IŻ-ŻEJT 
Is-Saċerdot  jgħid din it-talba ta’ radd      

il-ħajr fuq iż-żejt tal-Griżma. 

 

Saċ. Imbierek Int, o Alla, Missier li tista’ kollox, li 

 għall- imħabba tagħna bgħatt lil Ibnek biex     

 jifdina. 

R/. Imbierek int, o Alla għal dejjem. 

 

Saċ.  Imbierek Int, o Alla,  Iben waħdieni, li nżilt 

 fostna u sirt bniedem bħalna, biex tfejjaqna    

 mill-mard tagħna. 

R/.  Imbierek Int, o Alla għal dejjem. 

 

Saċ. Imbierek Int, o Alla, 

 Spiritu s-Santu        

 Difensur, li dejjem 

 twettaq il-ġisem     

 imsejken tagħna  

 bil-qawwa tiegħek. 

R/.  Imbierek Int, o Alla, 

 għal dejjem.  


