
DJOĊESI TA' GĦAWDEX
Ċelebrazzjoni bi tħejjija 

għas-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu 

Dan is-sussidju jista’ jieħu l-forma ta’ Adorazzjoni Ewkaristika jew Ċelebrazzjoni tal-

Kelma. 

BIDU TAĊ-ĊELEBRAZZJONI 

Jekk tkun se ssir l-Adorazzjoni Ewkaristika: 

Kant 

Espożizzjoni 

Viżta 

Inti l-Prinċep kbir ta’ dejjem,  

is-Sultan tal-ġnus u l-popli, 

inti waħdek hu l-Imħallef  

tal-fehmiet u l-qlub, o Kristu. Glorja 

Mixħutin quddiemek, l-anġli 

jadurawk fil-qtajja’ tagħhom; 

aħna wkoll, b’għajat ta’ glorja, 

nistqarruk is-Sultan għoli. Glorja 

O Sultan tas-sliem, ġib taħtek 

il-fehmiet li għadhom iebsa, 

iġma’, Kristu, f’merħla waħda 

lil min tbiegħed minn imħabbtek. Glorja 



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. Glorja 

Hu għalhekk li fuq l-artali 

f’xebħ ta’ ħobż u nbid tinħeba, 

biex mill-qalb minfuda ssawwab 

fuq kulħadd is-salvazzjoni. Glorja 

Skont il-fehma tal-Papa 

Jekk tkun se ssir Ċelebrazzjoni tal-Kelma, isir biss kant tal-bidu. 

DAĦLA 

Il-Papa Piju XI f’Diċembru 1925 fl-okkazzjoni tas-Sena tal-ġublew tal-fidwa waqqaf 

din il-festa. Dan kien żmien li fih mal-Ewropa bdew jitwieldu idoli ġodda; bdiet 

dieħla mentalità lajċista, kif ukoll gvernijiet dittatorjali: fil-Ġermanja l-partit nażista 

mmexxi minn Adolf Hitler beda jrabbi l-għeruq, fi Spanja naraw il-figura ta’ Franco, 

u fl-Italja l-faxxiżmu mmexxi minn Benito Mussolini. 

Quddiem dan ix-xenarju l-Papa Piju XI jipproponi lid-dinja lil Kristu bħala l-veru 

Sultan. Sultan differenti minn dak tad-dinja fejn is-sudditi jaqdu, iservu, saħansitra 

jagħtu ħajjithom għalih. Bil-kontra, Kristu hu  Sultan li  jagħti ħajtu hu għall-

umanità, tant li t-tron tiegħu kien is-Salib. Tinteressah il-persuna u mhux il-poter. 

Ejjew flimkien illum inġeddu l-fedeltà tagħna lejn dan is-Sultan billi nagħmlu talba 

ta’ maħfra ta’ kemm-il darba bdilnieh, talba ta’ ringrazzjament ta’ dak kollu li 

għamel u qed jagħmel magħna, u fl-aħħarnett talba għall-għajnuna speċjalment 

f’din is-sitwazzjoni ta’ pandemija li ninsabu fiha bħalissa. 



A.   TALBA TA’ MAĦFRA 

Kant 

Vanġelu 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (18:21-35) 

21Imbagħad Pietru resaq lejh u qallu: “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex 

jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?” 22“Ma ngħidlikx sa seba’ darbiet,” wieġbu Ġesù, 

“imma sa sebgħa u sebgħin darba. 

23Għalhekk is-Saltna tas-Smewwiet nistgħu nxebbhuha ma’ wieħed sultan, li ried 

jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. 24Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu 

wieħed li kellu jagħtih għaxart elef talent. 25Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-

sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu, uliedu u kulma kellu, ħalli b’hekk jitħallas id-

dejn. 26Imma l-qaddej inxteħet quddiemu jitolbu u jgħidlu, ‘Sinjur, stabar ftit bija; 

kollox irroddlok.’ 27Is-sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, bagħtu u ħafirlu dejnu. 

28Mela dak il-qaddej joħroġ, u jiltaqa’ ma’ wieħed minn sħabu, li kellu jagħtih mitt 

dinar; qabdu minn għonqu u beda jagħfsu. ‘Ħallas dejnek,’ qallu. 29Il-qaddej sieħbu 

nxteħet quddiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu, ‘Stabar ftit bija u rroddlok.’ 30Imma 

dak ma riedx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrodd kulma kellu jagħtih. 

31Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna; marru għand is-

sinjur tagħhom u tarrfulu kulma kien ġara. 32Imbagħad is-sinjur bagħat għalih u 

qallu, ‘Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-

ħniena, 33ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik?’ 34U 

saħan bl-aħrax is-sinjur għalih, u tah f’idejn min jaħqru sa ma jrodd kulma kellu 

jagħti. 

35Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-Smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn 

qalbkom.” 

Il-Kelma tal-Mulej. 

R/. Tifħir lilek, Kristu. 



Salm 

Bħala tweġiba għal din il-Kelma li għadna kemm smajna nagħmlu tagħna parti 

minn Salm 51 ngħidu flimkien: 

R/. Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek. 

Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek; 

fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. 

Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi; 

naddafni mid-dnub tiegħi. R/. 

Għax jien nagħrafhom ħtijieti; 

id-dnub tiegħi dejjem quddiemi. 

Kontrik biss jiena dnibt, 

u dak li hu ħażin f’għajnejk għamilt. R/. 

Hekk jingħaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek, 

u bla tebgħa jidher il-ħaqq tiegħek. 

Ara, jiena ssawwart fil-ħtija, 

u fid-dnub nisslitni ommi. R/. 

Int li tħobb il-qalb sinċiera, 

għallimni l-għerf fil-fond ta’ qalbi. 

Roxxni bl-ilma, u nissaffa; 

aħsilni, u aktar mis-silġ nibjad. R/. 

Agħmel li nisma’ l-ferħ u l-hena, 

biex għadmi, li int sħaqt, jithenna. 

Dawwar wiċċek minn ħtijieti; 

ħassar ħżuniti kollha. R/. 

Riflessjoni qasira 

Mument ta’ skiet 



 

Talb tal-ġemgħa 

Kristu hu s-Sultan tal-ħolqien; hu qabel kollox, u kollox bih qiegħed iżomm. Nersqu 

bil-qima quddiem il-kobor tiegħu u ngħidulu: 

R/. Tiġi saltnatek, Mulej. 

 

Kristu, Sultan u Ragħaj tagħna, iġbor f’merħla waħda n-nagħaġ tiegħek mid-dinja 

kollha: qegħedhom fil-mergħat tiegħek ħa jsibu ikel kotran li jsalvahom. R/. 

 

Mexxej u Salvatur tagħna, ħu ħsieb kulħadd fil-poplu tiegħek: salva l-qawwija u d-

dgħajfa, l-imxerrda u l-mitlufa, l-imbiegħda u ’l min tilef ittama. R/. 

 

Imħallef ġust, qegħedna fil-lemin tiegħek meta tagħti s-saltna lil Alla l-Missier: 

agħtina s-saltna mħejjija għalina sa mill-ħolqien tad-dinja. R/. 

 

Prinċep tal-paċi, eqred l-armi tal-gwerra minn fuq l-art kollha: tkellem fuq is-sliem 

mal-ġnus u l-popli. R/. 

 

Int li ħadt il-ġnus b’wirtek, iġbor l-umanità, bit-tajjeb kollu tagħna, fil-Knisja 

tiegħek, is-saltna li tak il-Missier: agħmel li l-bnedmin kollha jagħrfu fik ir-Ras 

tagħhom fl-għaqda tal-Ispirtu s-Santu. R/. 

 

Kristu, inti l-kbir fost dawk li raqdu u l-ewwel li qomt mill-imwiet: sieħeb lil ħutna 

l-mejtin fil-glorja tal-qawmien tiegħek. R/. 

 

Talba 

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int 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. Bi Kristu Sidna. 

R/. Ammen. 

 

  



B. TALBA TA’ RINGRAZZJAMENT 

Kant 

Vanġelu 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (17:11-19) 

11Ġara li, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda minn bejn is-Samarija u l-

Galilija. 12Kif kien dieħel f’raħal, iltaqgħu miegħu għaxart irġiel morda bil-lebbra. 

Waqfu ’l bogħod minnu, 13għollew leħinhom u qalulu: “Ġesù, Mgħallem, ikollok 

ħniena minna!” 14Kif rahom, qalilhom: “Morru uru rwieħkom lill-qassisin.” U ġara li, 

huma u sejrin, fiequ mill-marda tagħhom. 

15Wieħed minnhom, kif ra ruħu mfejjaq, raġa’ lura jgħajjat u jfaħħar lil 

Alla, 16inxteħet wiċċu fl-art f’riġlejn Ġesù u raddlu ħajr. Issa dan kien Samaritan. 17U 

Ġesù qabad u qal: “Mhux l-għaxra fiequ mil-lebbra? Fejn huma d-disgħa l-

oħra? 18Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa’ lura biex jagħti glorja lil Alla ħlief dan 

il-barrani!” 

19Imbagħad qallu: “Qum, mur; il-fidi tiegħek salvatek.” 

Il-Kelma tal-Mulej. 

R/. Tifħir lilek, Kristu. 

Salm 

Bħala tweġiba għal din il-Kelma li għadna kemm smajna nagħmlu tagħna Salm 67 

ngħidu flimkien: 

R/. Iħenn għalina Alla, u jberikna. 

Iħenn għalina Alla, u jberikna; 

idawwar għal fuqna d-dija ta’ wiċċu! 

Biex jingħarfu fuq l-art triqatek, 

fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. R/. 



Ifaħħruk il-popli, o Alla, 

ifaħħruk il-popli kollha. 

Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ, 

għax trieġi l-popli bis-sewwa, 

u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. R/. 

 

Ifaħħruk il-popli, o Alla, 

ifaħħruk il-popli kollha. 

L-art tat il-frott tagħha; 

iberikna Alla, Alla tagħna! 

Iberikna Alla, u tibża’ minnu 

l-art kollha minn tarf għall-ieħor! R/. 

 

Riflessjoni qasira 

 

Mument ta’ skiet 

 

Talb tal-ġemgħa 

Kristu hu s-Sultan tal-ħolqien; hu qabel kollox, u kollox bih qiegħed iżomm. Nersqu 

bil-qima quddiem il-kobor tiegħu u ngħidulu: 

R/. Tiġi saltnatek, Mulej. 

 

Kristu Salvatur, int Alla Sidna, is-Sultan u r-Ragħaj tagħna: irgħa l-poplu tiegħek u 

agħtih il-ħajja. R/. 

 

Inti r-Ragħaj it-tajjeb u tajt ħajtek għan-nagħaġ tiegħek: mexxina int, u xejn ma 

jkun jonqosna. R/. 

 

Feddej tagħna, il-Missier għamlek sultan fuq l-art kollha: ġedded kollox bis-setgħa 

u l-qawwa tiegħek. R/. 

 

Sultan tal-ħolqien kollu, int ġejt fid-dinja ħa tixhed għall-verità: wassal lil kulħadd 

biex jagħraf li int l-ewwel u qabel kollox. R/. 

 



Sultan tas-sliem, int il-bidu u t-tmien u tiegħek iż-żmien u l-eternità: kun int l-faraġ 

tal-umanità u eħles id-dinja minn din il-pandemija. R/. 

 

Talba 

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int 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. Bi Kristu Sidna. 

R/. Ammen. 

 

 

Ċ.  TALBA GĦALL-GĦAJNUNA 
 

Kant 

 

Vanġelu 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (20:29-34) 

 
46U waslu Ġeriko. Hu u ħiereġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma’ kotra 

kbira ta’ nies, kien hemm wieħed tallâb agħma, jismu Bartimew, bin Timew, 

bilqiegħda mal-ġenb tat-triq. 47Dan, meta sama’ li kien Ġesù ta’ Nazaret, qabad 

jgħajjat u jgħid: “Ġesù, bin David, ikollok ħniena minni!” 48Kien hemm ħafna li bdew 

jgħajtu miegħu biex jiskot imma hu aktar beda jgħajjat: “Bin David, ikollok ħniena 

minni!” 49Ġesù waqaf u qal: “Sejħulu.” Huma sejħu l-agħma u qalulu: “Agħmel il-

qalb! Qum, qiegħed isejjaħlek.” 50Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh 

u mar ħdejn Ġesù. 51U Ġesù kellmu u qallu: “Xi tridni nagħmillek?” “Li nerġa’ nara, 

Rabbuni,” wieġbu l-agħma. 52“Mur,” qallu Ġesù, “il-fidi tiegħek fejqitek.” U 

minnufih raġa’ beda jara, u baqa’ miexi warajh fit-triq. 

 

Il-Kelma tal-Mulej. 

R/. Tifħir lilek, Kristu. 

 

  



Salm 

Bħala tweġiba għal din il-Kelma li għadna kemm smajna nagħmlu tagħna parti 

minn Salm 91 ngħidu flimkien: 

R/. Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, 

Alla tiegħi, jien fik nittama. 

Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, 

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox, 

għid lill-Mulej: “Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, 

Alla tiegħi, jien fik nittama.” R/. 

Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, 

u mill-mard tal-mewt. 

Bir-rix tiegħu jgħattik, 

u taħt ġwenħajh tistkenn, 

għax tarka u kurazza l-fedeltà tiegħu. R/. 

Ma tibżax mill-biża’ tal-lejl, 

anqas minn vleġġa li tittajjar binhar, 

minn pesta li tixtered fid-dlam, 

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofsinhar. R/. 

Elf ruħ jaqgħu maġenbek, 

u għaxart elef fuq lemintek. 

Imma lejk id-deni ma jersaqx, 

għax tarka u kurazza l-fedeltà tiegħu. R/. 

Riflessjoni qasira 

Mument ta’ skiet 

Kant 



Att ta’ Konsagrazzjoni lil Kristu Sultan 

O Ġesu’ l-aktar ħelu, o Feddej tal-bnedmin, 

ħares lejna mixħutin quddiem l-artal tiegħek. 

Itfa’ ħarsa ta’ ħniena fuq pajjiżna u fuq id-dinja kollha 

f’dan il-mument diffiċli li minnu għaddejja d-dinja b’din il-pandemija. 

Aħna tiegħek u tiegħek irridu nkunu; 

u biex aktar inkunu magħqudin miegħek, 

kull wieħed minna llum jingħata lill-Qalb tiegħek Imqaddsa. 

Bosta jaħasra m’għarfuk qatt, oħrajn insewk u warrbuk. 

O Ġesù l-aktar ħelu, ikollok ħniena minna u minn dawn, 

u lkoll iġbidna lejn il-Qalb tiegħek imqaddsa. 

O Mulej, kun Sultan mhux biss tal-insara li ma tbegħdu qatt minnek, 

imma wkoll ta’ dawk l-ulied li telquk: 

agħmel li dawn mill-aktar fis, jerġgħu għal dar Missierhom 

biex ma jmutux fil-faqar u bil-ġuħ. 

Kun is-Sultan ukoll ta’ dawk li xi żball tal-moħħ 

qiegħed iżommhom imqarrqin jew li l-ġlied qed jifridhom: 

sejħilhom għall-port tas-sewwa u għal twemmin wieħed, 

biex f’qasir żmien issir merħla waħda taħt ragħaj wieħed. 

Agħti, Mulej, qdusija u ħeġġa lill-Knisja tiegħek, 

agħti s-sliem lill-ġnus, 

agħmel li minn tarf sal-ieħor tal-art ikun jinstema’ dan il-leħen. 

Tkun imfaħħra dik il-Qalb t’Alla li minnha ħadna saħħitna. 

Lilu kobor u ġieħ għal dejjem. Ammen. 

Jekk tkun qed saret l-Adorazzjoni Ewkaristika: 

Barka Sagramentali 

Jekk tkun saret Ċelebrazzjoni tal-Kelma: 

Barka taċ-Ċelebrant 

Kant tal-għeluq 




