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Sultan tal-Ħolqien Kollu 

 

Mixja ta’ Fidi 

u  
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L-Eċċellenza Tiegħu  

Monsinjur Charles Jude Scicluna 

Arċisqof ta’ Malta  
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F’RIĠLEJN L-ISTATWA TA’ KRISTU RE 

 

BIDU TAĊ-ĊELEBRAZZJONI 

 
Il-ġemgħa tinġabar quddiem l-istatwa ta’ Kristu Re fil-Furjana. 

Is-saċerdoti, id-djoċesani bis-suttana u r-reliġjużi bl-abitu 

tagħhom, jinġemgħu fuq quddiem, ilkoll jistennew il-wasla 

tal-Isqfijiet.  

 

Xħin jasal Monsinjur Arċisqof tibda ċ-ċelebrazzjoni bil-kant: 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Christus vincit.  

Christus regnat.  

Christus, Christus imperat. 

 

 

 

 

 
 

 

 

℣. Fl-Isem tal-Missier u  tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. 
 

℟. Ammen.  
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TALBA LIL KRISTU RE  
QUDDIEM IX-XBIEHA TIEGĦU GĦADDEJ MINN FUQ MALTA 



ulej Ġesù Kristu, Alla u Sid tagħna 

Sultan tal-ħolqien kollu, 

Inti waħdek mexxej tal-ġnus. 

F’riġlejn din ix-xbieha għażiża tiegħek 

miexi b’pass meqjus Inti u tħares bi ħlewwa 

lejn din l-art ħelwa, l-omm li tatna isimha, 

nitolbuk ħniena, ġustizzja  

u ħarsien minn kull saram 

li jfixkel ir-rabta tagħna miegħek. 

Ħares lil pajjiżna, dawwal lill-mexxejja ċivili tagħna, 

u qaddes bl-ispirtu tiegħek 

lill-Qdusija Tiegħu il-Papa Franġisku 

u lill-mexxejja tal-Knisja f’dawn il-gżejjer. 

Ħarisna minn kull min irid jagħmlilna l-ħsara 

u agħtih il-grazzja tal-imħabba tiegħek. 

Ħalli l-qalb tiegħek, 

minfuda wara mewtek fuq is-salib, 

tkun il-qalb li tmexxina 

u tqanqal kull kelma u kull għemil tagħna 

għax Inti l-bieraħ u llum 

il-bidu u t-tmiem, l-alfa u l-omega, 

tiegħek iż-żmien u l-eternità 

lilek kull ġieħ u glorja għal dejjem ta’ dejjem. 

Ammen.  

M 
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INNU NAZZJONALI 

 

il din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha, 

ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist: 

ftakar li lilha bil-oħla dawl libbist. 
 

Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha, 

rodd il-ħniena lis-sid, saħħa lill-ħaddiem: 

seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem. 

 
Tibda l-mixja lejn il-Konkatidral ta’ San Ġwann u fit-triq 

jingħadu l-Misteri tad-Dawl tar-Rużarju. 
 

Qabel kull posta titkanta l-istrofa marbuta magħha u wara 

l-Glorja titkanta Christus Vincit. 

  

L 
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IL-MISTERI TAL-GLORJA 

 

1 Ġesu’ qam mill-qabar, 

rebbieħ fuq l-għedewwa, 

u ’l Ommu l-maħbuba, 

mar sellem bil-ħlewwa. Ave Maria… 

 

2 ’Il fuq lejn Missieru, 

fuq sħaba bajdana, 

l-imgħallem intrafa’, 

biex juri t-triq tagħna. Ave Maria… 

 

3 Dlonk ġie Ruħ il-Qodos, 

bid-doni sbieħ tiegħu, 

u xeħet fl-appostli, 

mill-qawwa ta’ driegħu. Ave Maria… 

 

4 Sew wara li temmet, 

ħajjietha l-Madonna, 

fis ġiet imgħollija, 

f’tas-Sema fil-ġonna. Ave Maria… 

 

5 Kuruna ta’ kwiekeb, 

fuq rasha tinġema’, 

kif Alla jaħtarha, 

Sultana tas-Sema. Ave Maria…  
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WASLA TAL-KORTEO 

FIL-KONKATIDRAL 

TA’ SAN ĠWANN 
 

Xħin il-korteo jasal fil-Konkatidral, kulħadd isib postu. 
 

Is-saċerdoti jieħdu posthom fil-presbiterju. 
 

Monsinjur Arċisqof imur fis-sedja u jilbes il-pivjal abjad u l-mitra 

u jieħu l-baklu f’idu. 
 

Mis-sagristija joħorġu proċessjonalment il-ministru taċ-ċensier, 

is-salib tal-purċissjonijiet b’żewġ xemgħat mixgħula miegħu, 

djaknu bil-Ktieb tal-Evanġelju u ż-żewġ djakni li se jassistu lil 

Monsinjur Arċisqof lebsin id-dalmatika bajda, waqt li jitkanta 

l-innu: 

 

ĠEJT MIS-SEMA 

ejt mis-sema f’din l-art, o Bin Alla, 

Biex tifdina mill-jasar tad-dnub; 

Ġejt f’suritna biex tbati għalina, 

Biex f’din qalbek tiġborhom il-qlub. 
 

Qalb ta’ Alla li ħalaq l-imħabba, 

Qalb ta’ bniedem li tħoss għall-bnedmin 

Tixgħel dejjem ġo sidrek imħeġġeġ 

Biex tarana fi mħabbtek henjin. 
 

Xerred fuqna minn qalbek ħanina 

Ġid mis-sema kif dejjem xerridt 

Ġ 
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Fuq min ħabbek u talbek bil-ħniena 

L-isbaħ grazzji li int wegħidt. 
 

Fik il-ħniena, l-imħabba u l-faraġ 

Tal-qlub kollha, tal-kbar u ċ-ċkejknin; 

Fik il-maħfra, Ġesù għal min dineb, 

Il-kenn ħelu tal-qlub maħqurin. 
 

Fik il-qawwa tal-martri rebbieħa 

F’għoxrin seklu msoqqija bid-demm, 

Fik il-fidi tal-qlub qalbiena 

Baqgħet sħiħa u qatt ma tintemm. 
 

Xerred fuqna minn qalbek ħanina 

Ġid mis-sema kif dejjem xerridt 

Fuq min ħabbek u talbek bil-ħniena 

L-isbaħ grazzji li int wegħidt. 
 

Ejja żurna u fl-hemm ibqa’ magħna 

Għax mingħajrek bla ħila ta’ xejn; 

Kun l-imħabba, il-ferħ u it-tama; 

Kun id-dawl illi jdawwal l-għajnejn. 
 

Tina l-qawwa, il-għerf u il-fehma 

Biex nagħrfuk fil-ħtiġiet tal-bnedmin; 

U dik qalbek miftuħa għalina 

Qalbna tkun ma’ dawk ħutna dgħajfin. 
 

Xerred fuqna minn qalbek ħanina 

Ġid mis-sema kif dejjem xerridt 
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Fuq min ħabbek u talbek bil-ħniena 

L-isbaħ grazzji li int wegħidt. 
 

Isma’ t-talba u ilqa’ t-tnehida 

Ta’ dal-qlub għat-twettiq imxennqin  

Ta’ kull ħsieb, ta’ kull xewqa, kull rieda 

Li hemm f’qalbek għalina l-bnedmin. 
 

Għinna nkunu il-għaxqa tas-sema 

Kif int l-għaxqa ta’ Alla l-Missier 

Tkun ħajjitna mmexxija bl-Ispirtu 

Biex bejnietna isaltan is-sliem. 
 

Xerred fuqna minn qalbek ħanina 

Ġid mis-sema kif dejjem xerridt 

Fuq min ħabbek u talbek bil-ħniena 

L-isbaħ grazzji li int wegħidt.  



12 

 

  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDNA ĠESÙ KRISTU 

 

SULTAN TAL-ĦOLQIEN KOLLU 

 

 

SOLENNITÀ  

 

 

IT-TIENI GĦASAR 
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Bilwieqfa 
 

℣. O Alla, ejja eħlisni.  

℟. Mulej, fittex għinni. 

℣. 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. Hallelujah! 
 

INNU 

nti l-Prinċep kbir ta’ dejjem, 

is-Sultan tal-ġnus u l-popli, 

inti waħdek hu l-Imħallef 

tal-fehmiet u l-qlub, o Kristu. 
 

Mixħutin quddiemek, l-anġli 

jadurawk fil-qtajja tagħhom; 

aħna wkoll, b’għajat ta’ glorja, 

nistqarruk is-Sultan għoli. 
 

O Sultan tas-sliem, ġib taħtek 

il-fehmiet li għadhom iebsa, 

iġma’, Kristu, f’merħla waħda 

lil min tbiegħed minn imħabbtek. 
 

Għax għalhekk fuq l-għuda mqaddsa 

ftaħt dirgħajk u xerridt demmek; 

u ma ftaħtx lil ġenbek b’lanza 

ħlief biex turi n-nar ta’ qalbek. 

I 
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Hu għalhekk li fuq l-altari 

f’xebħ ta’ ħobż u nbid tinħeba, 

biex mill-qalb minfuda ssawwab 

fuq kulħadd is-salvazzjoni. 
 

Glorja lilek, Kristu Sidna, 

li bi mħabbtek tħaddan kollox; 

mal-Missier u mal-Ispirtu, 

ġieħ jintraddlek, issa u dejjem. Ammen.  
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Antifona 1 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

u joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ David  

fis-saltna tiegħu. Hallelujah! 
 

Bilqiegħda 
 
 

Salm 109 (110) 1-5.7 
 

Il-Kor 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * 

 “Oqgħod fuq il-lemin tiegħi,  

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * 

 mirfes taħt riġlejk.” 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ David  

 fis-saltna tiegħu. Hallelujah! 
 

Il-Kor 

Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  

jibgħat il-Mulej minn Sijon: * 

aħkem f’nofs l-għedewwa tiegħek. 

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek  

fuq il-għoljiet imqaddsa, * 

sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ David  

 fis-saltna tiegħu. Hallelujah! 

H 
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Il-Kor 

Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * 

“Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!” 

Sidi fuq il-leminija tiegħu, *  

jidrob is-slaten f’jum il-qilla tiegħu. 

Mill-wied jixrob fi triqtu, *  

għalhekk jerfa’ ’l fuq rasu. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ David  

fis-saltna tiegħu. Hallelujah! 
 

Il-Kor 

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. 
 

Antifona 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ David  

fis-saltna tiegħu. Hallelujah! 

 

 Bilwieqfa 
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L-Arċisqof 

Nitolbu 

Alla, Missier kollok imħabba għall-bnedmin, inti 

bagħatt lil Ibnek, li fih issib il-għaxqa tiegħek, 

fostna biex jeħlisna mill-għadu l-qadim tagħna; agħtina 

nitolbuk, li hu jkun in-nida li ttaffi l-għatx tagħna għall-

ġustizzja u s-sliem. Bi Kristu Sidna. 

 

Il-Ġemgħa 

Ammen. 

 

 Bilqiegħda  

O 
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Antifona 2 

Il-Kantur 

altnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha,  

minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. 
 

Salm 144 (145) 1-13 
 

Il-Kor 

Ħa nkabbrek, Alla tiegħi, sultan, * 

 u nbierek ismek għal dejjem ta’ dejjem. 
 

Il-Ġemgħa 

Kuljum irrid inbierkek, * 

u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem. 
 

Il-Kor 

Kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna, * 

bla tarf il-kobor tiegħu. 
 

Il-Ġemgħa 

Nisel lil nisel isebbaħ għemilek, * 

u s-setgħa tiegħek ixandru. 
 

Il-Kor 

Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru, * 

u fuq l-għeġubijiet tiegħek jitħaddtu. 
 

Il-Ġemgħa 

Il-qawwa tal-għemejjel tiegħek tal-biża’ jxandru; * 

u jien fuq l-għemejjel kbar tiegħek nitħaddet. 

 

S 
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Il-Kor 

It-tjubija tiegħek bla qjies ifakkru, * 

jgħajtu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. 
 

Il-Ġemgħa 

Twajjeb u ħanin il-Mulej, * 

idum biex jagħdab u kollu tjieba. 

Il-Kor 

Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej, * 

tjubitu fuq kull ma għamel. 
 

Il-Ġemgħa 

Kull ma għamilt iroddlok ħajr, Mulej; * 

iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. 
 

Il-Kor 

Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, * 

fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu, 
 

Il-Ġemgħa 

biex jgħarrfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek, * 

u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. 
 

Il-Kor 

Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha, * 

minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek.  
 

Il-Ġemgħa 

Glorja lill-Missier u lill-Iben * 

 u lill-Ispirtu s-Santu. 
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Il-Kor 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem * 

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Antifona 

Il-Kantur 

Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha,  

minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. 
 

 

 

 Bilwieqfa 

 

 

L-Arċisqof 

Nitolbu 

Alla, Missier ta’ tjieba bla tarf, il-ġnus kollha 

mxennqin għall-ħniena tiegħek; uri s-setgħa 

tiegħek magħna billi taħfrilna u tħenn għailna biex, 

b’qalb safja u mqanqlin mill-imħabba ta’ Kristu Ibnek, 

miegħu ngħixu ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna. 
 

Il-Ġemgħa 

Ammen. 

 

 Bilqiegħda  

O 
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Antifona 3 

Il-Kantur 

uq il-libsa u fuq ġenbu għandu miktub:  

Sultan tas-slaten u Sid tas-sidien.  

Lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem! 
 

Kantiku 

Apokalissi 19, 1-2.5-7 
 

Il-Ġemgħa 

Hallelujah. 
 

Il-Kor 

Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa huma ta’ Alla tagħna,  * 

 għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu. 
 

Il-Ġemgħa 

Hallelujah. 
 

Il-Kor 

Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, * 

 intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar! 
 

Il-Ġemgħa 

Hallelujah. 
 

Il-Kor 

Għax ħa s-saltna l-Mulej Alla tagħna li jista’ kollox, * 

 nifirħu u nithennew, u nagħtuh glorja.  

 

Il-Ġemgħa 

Hallelujah. 

 

F 
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Il-Kor 

Għax wasal it-tieġ tal-ħaruf, * 

 u l-għarusa tiegħu ħejjiet ruħha. 
 

Il-Ġemgħa 

Hallelujah. 
 

Il-Kor 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 

 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 

Il-Ġemgħa 

Hallelujah. 
 

Il-Kor 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 

 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Il-Ġemgħa 

Hallelujah. 
 

Antifona 

Il-Kantur 

Fuq il-libsa u fuq ġenbu għandu miktub:  

Sultan tas-slaten u Sid tas-sidien.  

Lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem! 

 

 Bilwieqfa 
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L-Arċisqof 

Nitolbu 

Alla li bil-mewt u l-qawmien ta’ Ibnek il-waħdieni 

nehdejt il-patt il-ġdid tiegħek magħna l-bnedmin, 

agħtina nitolbuk, li nxandru mad-dinja l-għeġubijiet 

tiegħek, u li nħaffu b’ħajjitna it-twettiq tas-salvazzjoni 

għall-bnedmin kollha. Bi Kristu Sidna. 
 

Il-Ġemgħa 

Ammen. 

 

 Bilqiegħda  

O 
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LEZZJONI QASIRA I Kor 15, 25-28 

 

Qarrej 

Qari mill-Ewwwl Ittraċ ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin  

 

eħtieġ li Kristu jsaltan sa ma jqiegħed l-għedewwa 

kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqered, il-mewt; 

għaliex Alla qiegħed kollox taħtu, jidher ċar li barra dak 

li qegħedlu kollox taħtu. U meta kollox ikun imqiegħed 

taħtu, mbagħad l-Iben stess jitqiegħed taħt dak li jkun 

qegħedlu kollox taħtu, sabiex Alla jkun kollox f’kollox. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

 

℟.  Irroddu ħajr lil Alla 

 

 

RESPONSORJU QASIR ara Salm 44, 7 

℣. It-tron tiegħek O Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 

℟.  It-tron tiegħek O Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 

℣. Xettru tas-sewwa hu x-xettru ta’ saltnatek. 

℟. Għal dejjem ta’ dejjem. 

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

℟.  It-tron tiegħek O Alla, għal dejjem ta’ dejjem.  

J 



27 

 

IT-TĦABBIRA TAL-EVANĠELJU 
 

Bilwieqfa 

Kant għall-Purċissjoni bl-Evanġelju 
 

Il-Kor 

 
 

 

 

 

 

 

 

Itennu l-Kor u l-Ġemgħa 
 

 

 

 

l-Kor u l-Ġemgħa  

Dawwal moħħi, Mulej, bid-dawl tiegħek, 

Bl-għerf imqaddes ta’ kliemek sabiħ 

Li jwassalni fuq l-għolja, fit-tempju 

Fejn int qigħed issaltan rebbieħ. 

B’qalbi mkebbsa sa ħdejn l-altar t’Alla 

Nibqa’ riesaq bid-dawl tat-twemmin, 

Sa ħdejn Alla li jferraħ żgħożiti, 

Sid l-arkanġli, missier il-bnedmin. 
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Il-Kor u l-Ġemgħa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L-Arċisqof iqiegħed l-inċens fuq il-faħam fiċ-ċensier u jbierku. 

Id-djaknu jitlob il-barka u l-purċissjoni tmur lejn l-ambone minn 

fejn jixxandar l-Evanġelju.  
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L-EVANĠELJU  Lq 23, 35-43 
 

℣. Il-Mulej magħkom. 
 

℟.  U miegħek ukoll. 
 

℣.  Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. 
 

℟. Glorja  lilek  Mulej . 
 

 

dak iż-żmien,  

wara li sallbu lil Ġesù,  

il-poplu waqaf hemm iħares,  

waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b’Ġesù u jgħidu:  

“Salva lil oħrajn;  

ħa jsalva lilu nnifsu  

jekk dan hu l-Messija, il-Maħtur ta’ Alla!”.  

Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien;  

u resqu lejh, newlulu nbid qares u qalulu:  

“Jekk inti s-sultan tal-Lhud salva lilek innifsek”.  
 

Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tgħid:  

“Dan huwa s-sultan tal-Lhud”. 
 

Wieħed mill-ħatjin li kienu msallbin miegħu 

 beda jgħajru u jgħidlu:  

“Int m’intix il-Messija? Salva lilek innifsek u lilna!”.  
 

Imma qabeż l-ieħor, ċanfru u qallu:  

“Anqas minn Alla int ma tibża’,  

int li qiegħed taħt l-istess kundanna?  

F’ 
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Tagħna hija ġusta, tassew,  

għax qegħdin nieħdu li ħaqqna  

ta’ kulma għamilna;  

imma dan ma għamel xejn ħażin”.  

Imbagħad qal:  

“Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-Saltna tiegħek”.  

U Ġesù wieġbu:  

“Tassew ngħidlek, illum tkun fil-Ġenna miegħi”. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

 

℟. Tifħir lilek Kristu  
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Il-Kor u l-Ġemgħa 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Kelmtek safja, bħal xafra misnuna, 

Tinfed fejn ebda kelma ma tmur, 

Sabiex tiżra’ fil-fond l-aħbar tajba 

Sabiex tikxef kull moħbi w mistur. 

Kelmtek qawwa, żerriegħa ta’ mħabba; 

F’hemm dil-ħajja hi l-faraġ mixtieq; 

Tħenn għalina, bit-tama tħeġġiġna, 

Hi biss ħajja, hi s-sewwa, hi t-trieq. 
 

 

 

 

Il-Kor u l-Ġemgħa 
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Id-djaknu jerġa’ lura mal-purċissjoni lejn l-Arċisqof  

u jgħaddilu l-Evanġelarju. L-Arċisqof ibierek bih lill-ġemgħa. 
 

 

 

 Bilqiegħda 
 

 

 

OMELIJA 
 

 

Ħin ta’ skiet għar-riflessjoni personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilwieqfa 
 

Il-ministru taċ-ċensier jersaq quddiem l-Ariċsqof li jitfa’ l-inċens 

fuq il-faħam. Wara li titkanta l-ewwel antifona, kif jibda l-kant 

tal-Magnificat, jersqu lejn l-altar, iqimuh u l-Arċisqof jinċensa 

lilu u s-salib. Imbagħad jerġa’ lura fis-sedja, wieħed mill-kanonċi 

jinċensa lill-Ariċsqof, u warajh jiġu inċensati l-isqfijiet l-oħra, 

il-presbiteri u l-ġemgħa. 
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Antifona 

Il-Kantur 

ili ġiet mogħtija kull setgħa  

fis-sema u fl-art, jgħid il-Mulej. Hallelujah! 
 

Kantiku ta’ Marija 

Lq 1, 47-55 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Magnificat anima mea Dominum! 
 

Il-Kantur 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

 u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,  

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

 Iva, minn issa ’l quddiem kull nisel isejjaħli hienja,  

għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

 qaddis hu l-isem tiegħu. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Magnificat anima mea Dominum! 
 

Il-Kantur 

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

 fuq dawk li jibżgħu minnu. 

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

 xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.  

Niżżel lis-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

 u għolla ċ-ċkejknin.  

L 
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Il-Kor u l-Ġemgħa 

Magnificat anima mea Dominum! 
 

Il-Kantur 

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

 u l-għonja bagħathom ’il barra b’xejn.  

Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu, * 

 għax ftakar fil-ħniena tiegħu,  

- bħalma wiegħed lil missirijietna, - * 

 b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Magnificat anima mea Dominum! 
 

Il-Kantur 

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. 
 

 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Magnificat anima mea Dominum! 
 

Antifona 

Il-Kantur 

Lili ġiet mogħtija kull setgħa  

fis-sema u fl-art, jgħid il-Mulej. Hallelujah!  
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PREĊI 
  

L-Arċisqof 

-aħwa għeżież,  

miġbura lkoll madwar is-Sultan tagħna,  

Sidna Ġesù Kristu, wiċċ il-ħniena tal-Missier, 

nimtlew b’tama qawwija li Saltnatu  

hi tassew Saltna għaż-żminijiet kollha  

u li t-tjubija tiegħu minn nisel għal nisel.   

Ejjew nitolbuh jgħinna biex inkunu għodda siewja f’idejh  

ħalli s-Saltna tiegħu tixtered sa truf l-art. 
 

Qarrej  

 Għal l-Knisja. (skiet) 

Mulej Ġesù, wettaq bis-saħħa tal-kelma tiegħek 

lill-Knisja mxerrda mad-dinja, 

biex taqta’ l-għatx ta’ dawk li jinsabu bil-għatx  

għall-ilma tal-ħajja. 
 

Il-Kantur 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Qarrej 

 Għal mexxejja tal-ġnus. (skiet) 

Mulej Ġesù, dawwal lill-mexxejja tal-ġnus  

u lil dawk li jiggvernawna, 

L 
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biex iħabirku bil-qawwa kollha tagħhom 

għall-ġustizzja fost il-bnedmin 

u għat-tqassim xieraq tal-ġid. 
 

Il-Kantur 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Qarrej 

 Għall-Insara kollha. (skiet) 

Mulej Ġesù, saħħaħ il-fidi ta’ dawk kollha li jemmnu fik, 

biex isarrfu l-twemmin tagħhom  

f’li jilqgħu dejjem lil kulħadd, 

jagħtu kenn lil min m’għandux saqaf fuq rasu 

u jilqgħu lill-barrani  

ħa jkun jista’ jħares lejn il-ġejjieni fis-sliem u t-tama. 
 

Il-Kantur 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Qarrej 

 Għal dawk li jaħdmu biex jgħinu lil min hu 

fil-bżonn. (skiet) 

Mulej Ġesù, żomm idejk fuq dawk kollha li jaħdmu 
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biex kull bniedem ikollu d-dinjità li tixraqlu 

bħala ħolqien xbieha tiegħek. 

Għinna nirrispettaw id-dinjità ta’ kull bniedem 

billi naħsbu fil-ġid tal-oħrajn qabel tagħna. 
 

Il-Kantur 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Qarrej 

 Għal morda kollha u dawk li jieħdu ħsiebhom. (skiet) 

Mulej Ġesù, agħti l-fejqan u bierek it-tbatija 

ta’ kull min jinsab imġarrab mill-mard; 

agħti s-sabar u l-qawwa lill-familji tagħhom. 

Imla’ lil dawk li jieħdu ħsiebhom bl-imħabba 

biex l-attenzjoni u l-kura li jagħtuhom 

isserraħ it-tbatija tal-ġisem u timla’ bil-kuraġġ il-qalb. 
 

Il-Kantur 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Qarrej 

 Għal dawk li l-ħelsien tagħhom huwa mxekkel. 

(skiet) 
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Mulej Ġesù, imla’ bil-kuraġġ  

u b’rieda sħiħa ta’ ħajja aħjar  

il-qalb ta’ dawk kollha li jinsabu fil-ħabsijiet. 

Għin lilna lkoll nirrispettawhom u nilqgħuhom  

ħalli jibdew ħajjithom mill-ġdid. 

Għinna wkoll nieħdu ħsieb il-familji tagħhom 

u ma’ niġġudikaw lil ħadd minn għemilu. 
 

Il-Kantur 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

L-Arċisqof 

Sidna Ġesù Kristu stess għallimna nitolbu lill-Missier 

magħqudin fl-Ispirtu s-Santu. 

Minn qalbna, inkantaw it-talba  

li għallimna għas-salvazzjoni tagħna. 
 

 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

issierna,  

li inti fis-smewwiet, 

jitqaddes ismek, 

tiġi saltnatek, 

ikun li trid int, 

kif fis-sema, hekkda fl-art. 

M 
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Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum. 

Aħfrilna dnubietna, 

bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. 

U la ddaħħalniex fit-tiġrib, 

iżda eħlisna mid-deni. 

 

L-Arċisqof 

 Alla ta’ dejjem li tista’ kollox,  

inti ridt iġġedded kollox f’Ibnek il-għażiż,  

is-Sultan tal-ħolqien kollu;  

fit-tjieba tiegħek, agħtina li l-ħlejjaq kollha,  

meħlusa mill-jasar tad-dnub,  

jaqdu lill-kobor tiegħek u jfaħħruk għal dejjem.   

B’ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla,  

u li miegħek jgħix u jsaltan,  

flimkien mal-Ispirtu s-Santu,  

għal dejjem ta’ dejjem. 

 

Il-Ġemgħa 

Ammen.  

O 
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ESPOŻIZZJONI U BARKA SAGRAMENTALI 
 

 

Għarkupptejna 

 

Ninġabru bil-qima kollha fis-skiet. 
 

Ġesù Ewkaristija jiddaħħal proċessjonalment mill-kappella 

tas-Sagrament għall-altar, minn nofs il-korsija.  
 

X’ħin il-purċissjoni tasal fil-presbiterju, il-presbiteru jqiegħed 

l-ostensorju bl-Ewkaristija fih fuq l-altar u l-Arċisqof jinċensah.  
 

Waqt il-purċissjoni u l-espożizzjoni jitkanta l-Innu: 

 

INNU 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

uddiemek hawn miġbura, 

Flimkien, Ġesù, nqimuk. 

Arana lkoll madwarek: 

Int taf kemm inħobbuk! 
 

Ħallina nibqgħu miegħek 

Ħa ntuk kull ħajr u ġieħ. 

Int l-hena, id-dawl, it-tama, 

Il-għaxqa u l-mistrieħ. 
 

Magħluq ġot-tabernaklu 

Kull ħin aħna nsibuk. 

Q 
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O! X’ferħ inħossu f’qalbna 

Kull darba li nżuruk!  
 

Ħallina nibqgħu miegħek 

Ħa ntuk kull ħajr u ġieħ. 

Int l-hena, id-dawl, it-tama, 

Il-għaxqa u l-mistrieħ. 
 

Iġbidna lejk xħin niġu 

Quddiemek f’dan is-skiet 

Biex nilqgħu ġo sidirna 

Ilkoll ħobż is-smewwiet!  
 

Ħallina nibqgħu miegħek 

Ħa ntuk kull ħajr u ġieħ. 

Int l-hena, id-dawl, it-tama, 

Il-għaxqa u l-mistrieħ.  
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LITANIJA 

Mulej, ħniena Mulej, ħniena. 

Kristu, ħniena Kristu, ħniena. 

Mulej, ħniena Mulej, ħniena. 
 

Alla, Missierna li inti fis-smewwiet, 

 li saħħaħt għal dejjem tron Ibnek il-għażiż, 

   ħenn għalina. 

Alla Iben, vittma, qassis il-kbir, 

 profeta tassew u sultan setgħan,  ħenn għalina. 

Alla Spirtu s-Santu, 

 imsawwab fuqna għat-tiġdid tagħna, ħenn għalina. 

Trinità Qaddisa, 

 magħquda fil-ġmiel tal-għaqda ta’ dejjem, 

   ħenn għalina. 
 

Ġesù, Sultan ta’ dejjem,  saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan tal-ħniena,  saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan  

 li tafdalna x-xettru tal-ħniena, 

   saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan 

 li tagħtina l-grazzja tal-fejqan, 

    saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan 

 li tajtna lilek innifsek fl-Ewkaristija, 

    saltan fil-qlub tagħna. 
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Ġesù, Sultan  

 imħabbar mill-profeti, 

    saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan tas-sema u tal-art,  saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan tal-ġnus u l-popli,  saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan għaxqa tal-Missier,  saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan  

 għaxqa tal-qtajja tas-sema,  saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan 

 li tagħder lil kulmin idur lejk, 

    saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan  

 li tiġmagħna ħaġa waħda flimkien, 

    saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan 

 li qalbek tħeġġeġ għall-bnedmin kollha, 

   saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan 

 li tħeġġina niġu għandek għas-serħan tagħna, 

   saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan  

 l-alfa u l-Omega, il-bidu u t-tmiem, 

    saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan  

 li sirt bniedem bħalna minn Marija Verġni,  

   saltan fil-qlub tagħna. 
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Ġesù, Sultan 

 moħbi fis-Sagrament tal-Altar, 

    saltan fil-qlub tagħna. 

Ġesù, Sultan li għad trid tiġi fil-glorja, 

    saltan fil-qlub tagħna. 

 

Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, 

   aħfrilna, nitolbuk, Mulej. 

 

Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja,  

   eħlisna, nitolbuk, Mulej. 

 

Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, 

   ħenn għalina. 

 

Ħin qasir ta’ skiet. 

 

 

TANTUM ERGO 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

al-misteru, għarkupptejna, 

ejjew mela naduraw 

u quddiem ir-riti ġodda 

suriet qodma jispiċċaw; 

bit-twemmin ġo qalbna nħossu 

dak li s-sensi le jaraw. 

D 
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Lill-Missier inroddu, u ’l-Iben 

b’qalbna kollha kull tifħir, 

lejhom mat-tberik ta’ qalbna, 

imħabbitna ’l fuq ittir; 

lill-Ispirtu li ġej minnhom 

ħajr ukoll, xejn inqas kbir.  Ammen. 

 
 

 

 

TALBA 
 

L-Arċisqof 

itolbu.  

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.  
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Ammen. 

 
Tingħata l-Barka bis-Santissmu Sagrament.  

N 
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INVOKAZZJONIJIET 

 

Kulħadd 

kun 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-altar. 

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 116 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

aħħru l-Mulej, intom ġnus kollha; * 

 sebbħuh, o popli kollha.  
 

Għax kbira hi tjubitu magħna * 

 u kelmet il-Mulej iddum għal dejjem. 
 

I 

F 
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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. 
 

Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, *  

 il-Mulej miegħek,  

imbierka inti fost in-nisa *  

 u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. 
 

Qaddisa Marija, Omm Alla, * 

 itlob għalina midinbin,  

issa u fis-siegħa * 

 tal-mewt tagħna. Ammen. 

 

Bilwieqfa 
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S 

ANTIFONA TAL-MADONNA 
 

L-Arċisqof jintona s-Salve  

u jkompli flimkien mal-Kor u l-Ġemgħa. 

 

  



50 

 



51 

 

  



52 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uffiċċju taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi 

tal-Arċidjoċesi ta’ Malta 

2019 


