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Dawk kollha li fit-talb tagħhom jagħmlu użu 
minn dil-Kurunella, huma mħeġġa biex joffru d-
demm prezzjuż ta’ Sidna Ġesù Kristu: 
 għall-konverżjoni tal-midinbin u s- 

salvazzjoni tal-erwieħ; 
 għall-ħarsien tal-fidi tagħna;  
 għar-rispett sħiħ lejn il-ħajja u d-dinjità tal-

bniedem – mit-tnissil sal-mewt; 
 biex nilqgħu minn idejn Alla l-grazzji kollha li 

huwa jrid jagħtina għas-salvazzjoni tagħna. 
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Kemm hija ta’ kobor bla qies 
l-imħabba t’Alla!  Alla tant 
ħabb lill-bniedem li ta lill-
Iben il-waħdieni tiegħu għas-
salvazzjoni tagħna.  

Ġesù Kristu li xerred kull qatra ta’ demmu 
għalina, illum qed jistieden lili u lilek biex 
nieqfu għal ftit mumenti u naħsbu fuq il-valur 
reali ta’ ħajjitna u fuq is-salvazzjoni tal-
erwieħ li għalihom Hu xerred demmu. 

Alla ta lilu nnifsu għall-imħabba tiegħek u 
tiegħi.  Alla jrid li f’kull nifs ta’ ħajjitna, aħna 
nagħtuh l-attenzjoni li tistħoqqlu sabiex 
nagħtu glorja lilu u nilqgħu f’ħajjitna l-grazzji 
kollha li Hu ħejja għalina sa mill-eternità.  
Illum,  Alla jrid jfakkrek li d-demm prezzjuż  li 
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Ibnu Ġesù xerred fil-passjoni tiegħu, huwa l-
għajn ta’ kull ġid li qatt jista’ jkollu l-bniedem.  

Id-demm qaddis u għażiż tal-Iben t’Alla huwa 
nixxiegħa ħajja ta’ grazzji li Alla ħejja għalina 
lkoll.  Alla jrid minna twelid ġdid fl-ispirtu biex 
bil-qawwa tad-demm għażiż tal-Iben tiegħu, 
aħna nikbru fi mħabbtu, nagħrfu l-veru sens 
ta’ ħajjitna u nimxu bil-fedeltà fit-triq tas-
Sewwa tiegħu.   

B’fidi qawwija, b’tama kostanti u bi mħabba 
sinċiera, intelaq u afda ħajtek u ruħek fil-
qawwa tad-demm għażiż  tal-Mulej.  Itlob lill-
Ispirtu qaddis tiegħu biex jagħmel minnek 
bniedem ġdid u bil-qawwa tiegħu tenni 
b’ħerqa kbira, b’umiltà u bl-akbar devozzjoni 
dil-karba qaddisa: ‘F’ġieħ id-demm qaddis 
tiegħu, salva lilna u d-dinja kollha.’   

        Mario Caruana 
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‘Ecce Homo’  
 Philipe de Champaigne 
 (1602-1674) 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

   Radd tas-salib. 
   Tibda tingħad din it-talba: 
 
         Ikun imbierek Alla 
         li ħabbeb lilna miegħu 
         u sawwab fina l-grazzja 
         bil-qawwa tad-demm tiegħu. 

 
 

       V.  Missier Etern noffrulek 
          it-talb ta’ qlub sogħbiena 
          sabiex issaffi `l ruħna 
            bid-demm qaddis li fdiena. 
 

       R.   Ikun imbierek Alla ... 
 
 

       V.   Id-demm ta’ Kristu Sidna 
          li jgħaqqad lilna miegħek 

           hu l-għajn tal-ħajja tagħna 
           u frott tal-ħniena tiegħek. 

  

       R.   Ikun imbierek Alla … 
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  V.   O Alla li fi mħabbtek 

     ridt taqsam ħajtek magħna,   
     kun int għalina t-tama 
     u s-salvazzjoni tagħna. 
 

    R.   Ikun imbierek Alla … 
 
 

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

    R.   Ikun imbierek Alla … 
 
 

    V.   Għalhekk Missier noffrulek 
      it-talb ta’ qlub sogħbiena 
      biex Int tgħaqqadna miegħek 
      bid-demm qaddis li fdiena. 
 

    R.     Ikun imbierek Alla … 
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Jingħadu  Missierna, Sliema u Glorja 
f’ġieħ id-demm qaddis li Ġesù xerred 
għall-fidwa tagħna waqt il-passjoni 
tiegħu: 

 
V.  Missierna li inti fis-Smewwiet ... 
R.  Ħobżna ta’ kuljum ... 

 
V.   Is-Sliem għalik Marija ... 
R.  Qaddisa Marija Omm Alla ... 

 
V.  Glorja lill-Missier ... 
R.  Kif kien mill-bidu ... 
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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 tal-Ave Marija 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 
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          Mulej ħniena       Mulej ħniena 
          Kristu ħniena       Kristu ħniena 
          Mulej ħniena       Mulej ħniena 
          Kristu ismagħna      Kristu ismagħna 
          Kristu ilqa’               Kristu ilqa’  
             t-talb tagħna           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.  
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      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. 
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    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. 
 

    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. 
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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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Ġesù wiegħed lil Santa Eliżabetta – Reġina ta’ 
l-Ungerija, Santa Matilda u Santa Briġida tal-
Iżvezja, li:  
   

“Kull min jippersisti għal tlett snin billi 
jgħid kuljum żewġ (2) Pater, Ave u 
Gloria f’ġieħ il-qtar tad-demm li jien 
xerridt waqt il-Passjoni tiegħi, jien 
nagħti dawn il-ħames grazzji: 

  
 

1.  Indulġenza plenarja u l-maħfra ta’ dnubietek. 
2.  Inti tkun meħlus mill-pwieni tal-Purgatorju. 
3.  Jekk inti tmut qabel ma tkun komplejt it-tlett 

snin, għalik ikun daqslikieku komplejthom. 
4. Il-mewta tiegħek tkun meqjusa bħallikieku 

int xerridt demmek għall-fidi. 
5. Jiena ninżel mis-Sema biex nieħu lil ruħek u r-

ruħ ta’ qrabatek sar-raba’ ġenerazzjoni.” 
 

Din “il-wegħda” kienet approvata mill-Papa Ljun XIII f’Ruma, 
fil-5 t’April 1890. 
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Il-għan ewlieni għal twaqqif ta’ din 
l-Għaqda ġdida huwa t-tixrid tad-
devozzjoni lejn id-demm qaddis 
ta’ Ġesù.  Din l-Għaqda ser tkun 
waħda strettament volontarja u 
sħubija fiha hija b’xejn. 

  
KATINA TA’ TALB   

Qed infittxu persuni biex jissieħbu bħala Sostenituri 
tal-Għaqda li l-impenn tagħhom ikun dak li: 
 jgħidu l-Kurunella tad-Demm qaddis ta’ Ġesù, 

talanqas darba fil-ġimgħa;  
 jgħinu fit-tixrid ta’ din id-devozzjoni qaddisa.  

 
Meta jinstab numru raġjonevoli ta’ sostenituri, 
perjodikament tibda ssir quddiesa għall-bżonnijiet 
spiritwali tal-membri kollha tal-Komunità; wara 
tingħad ukoll il-Kurunella. 
 

 INT UKOLL TISTA’ TKUN PARTI MINN DIL-KATINA TA’ MĦABBA.
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‘Kunu afu li intom kontu 
mifdija mill-ħajja tagħkom 
fiergħa li ħadtu mingħand 
missirijietkom, mhux b'xi 
ħaġa li tintemm, bħalma hi 
l-fidda jew id-deheb, imma 
bid-demm għażiż ta' Kristu, 
li kien bħal ħaruf bla għajb 
u bla tebgħa.’ 

 
                      (1 Pietru 1, 18-19) 
 
 
 

 

Kopji ta’ dil-Kurunella jistgħu jinkisbu direttament mingħand l-
awtur tagħha billi  wieħed iċempel 99051756 jew jibgħat imejl 
lil mario.caruana@ilearn.edu.mt 


