
Demm Qaddis tal-Iben t’Alla -  
kenn fin-niket kollu tagħna,          Kun għalina l-faraġ tagħna. 
 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla - 
il-ħelsien fl-ispirtu tagħna,            Kun għalina l-faraġ tagħna. 

 
Ħaruf t’Alla li demmek xerridt  
għall-fidwa tal-kotra,              Eħlisna mit-tinġis tad-dnub. 
 

Ħaruf t’Alla li demmek xerridt  
għall-imħabba tagħna,                   Ħarisna mill-qerq tax-xitan.  
 

Ħaruf t’Alla li demmek xerridt  
bi ħlas għal dnubietna,                   Ħenn għalina l-midinbin. 
 
Imbierka dawk il-qlub niedma u sogħbiena,   
li nħaslu b’dan id-Demm Għażiż li fdiena.  
   
Nitolbu:  
O Alla Missier ta’ ħniena bla tarf, aħsel lil qlubna u saffi r-ruħ 
tagħna bil-qawwa tad-Demm ta’ Ibnek il-għażiż Sidna Ġesù 
Kristu biex dan id-Demm Qaddis li xxerred għalina u għal 
ħutna l-bnedmin kollha, ikompli jkabbarna fi mħabbtek f’kull 
nifs ta’ ħajjitna għall-glorja tiegħek u l-fidwa tagħna.  AMMEN. 
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        IL-KURUNELLA 
        TAD-DEMM QADDIS TA’ ĠESÙ 

   
                  Tibda bir-radd tas-salib u tingħad 

 din it-talba: 
 

 Ikun imbierek Alla 
 li ħabbeb lilna miegħu 

   u sawwab fina l-grazzja  
 bil-qawwa tad-Demm tiegħu. 

 
Missier Etern noffrulek 
it-talb ta’ qlub sogħbiena 
biex Int issaffi ’l ruħna 
bid-Demm Qaddis li fdiena. 
 

R.   Ikun imbierek Alla ... 
 
Id-Demm ta’ Kristu Sidna 
li jgħaqqad lilna miegħek 
hu l-għajn tal-ħajja tagħna 
u frott tal-ħniena tiegħek. 
 

R.   Ikun imbierek Alla … 
 
O Alla li fi mħabbtek 
ridt taqsam ħajtek magħna,  
kun Int għalina t-tama 
u s-salvazzjoni tagħna. 
 

R.   Ikun imbierek Alla … 

Missier Qaddis ħarisna  
mill-qerq ta’ din il-ħajja 
biex dejjem nafdaw lilek 
fin-nisġa ta’ kull ġrajja. 
 

R.   Ikun imbierek Alla … 
 
Għalhekk Missier noffrulek 
it-talb ta’ qlub sogħbiena 
biex Int tgħaqqadna miegħek 
bid-Demm Qaddis li fdiena. 
 

R.   Ikun imbierek Alla … 
 

Jingħadu Missierna, Sliema 
u Glorja f’ġieħ id-Demm 
Qaddis li Ġesù xerred għall-
fidwa tagħna waqt il-
passjoni tiegħu. 



TINGĦAD FUQ KURUNA NORMALI TAR-RUŻARJU 
 
Fuq iż-żibeġ tal-Missierna, tingħad  din it-talba:  

Missier Etern, jiena noffrilek id-Demm Qaddis ta’ Ibnek 
il-għażiż Sidna Ġesù Kristu sabiex tgħinna fid-dgħufija 
tagħna u tagħtina l-grazzja li dejjem u kullimkien nimxu 
fit-triq tas-sewwa tiegħek taħt il-ħarsien ta’ mħabbtek.  
 

Fuq iż-żibeġ tas-Sliema jingħad: 
V.  F’ġieħ id-Demm Qaddis tiegħu.   
R.  Salva lilna u d-dinja kollha. 
 
Wara l-ħames posta, jingħad għal tliet (3) darbiet: 

   Demm Qaddis t’Alla,  
   Demm Feddej t’Alla,  
   Demm Ħanin t’Alla,   
   Salva lilna u d-dinja kollha.  AMMEN 

  
LITANIJA TAD-DEMM QADDIS 

Mulej ħniena   Mulej ħniena 
Kristu ħniena   Kristu ħniena 
Mulej ħniena   Mulej ħniena 
Kristu ismagħna        Kristu ismagħna  
Kristu ilqa’ t-talb tagħna     Kristu ilqa’ t-talb tagħna            
Missier Etern Alla            Ħenn għalina 
Iben Alla li fdejt id-dinja    Ħenn għalina 
Spirtu Qaddis  Alla     Ħenn għalina 
Trinità Qaddisa Alla wieħed     Ħenn għalina 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla -  
Int li fdejt lilna l-bnedmin,             Qawwi qlub il-midinbin. 
 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla 
li tagħmilna lkoll ħenjin,     Qawwi qlub il-midinbin.  
 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla - 
Int li tħenn għall-imsejknin,    Qawwi qlub il-midinbin. 
 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla - 
Int li twieżen l-imġarrbin,     Qawwi qlub il-midinbin.  
 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla - 
Int li tħenn għal dawk ħatjin,    Qawwi qlub il-midinbin. 
 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla 
li bih  konna mifdijin,     Qawwi qlub il-midinbin. 
 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla - 
Għajn ta’ barka għall-bnedmin,          Qawwi qlub il-midinbin. 
 

 
Demm Qaddis tal-Iben t’Alla - 
Int li tfejjaq il-qlub tagħna,            Kun għalina l-faraġ tagħna. 
 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla 
li fih sibna ’l hena tagħna,              Kun għalina l-faraġ tagħna. 
 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla  
li fik hemm il-ħajja tagħna,            Kun għalina l-faraġ tagħna. 
 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla - 
Int li ssostni t-tama tagħna,           Kun għalina l-faraġ tagħna. 
 

Demm Qaddis tal-Iben t’Alla - 
il-fejqan tal-ġrieħi tagħna,             Kun għalina l-faraġ tagħna. 
 


