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  Il-Kurunella tal-Qalb Ħanina ta’ Ġesù  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Kull min jixtieq jikseb kopja b’xejn  ta’  dil-Kurunella, 
 huwa  ġentilment  mitlub  li  jibgħat emejl  lill- awtur 
 tagħha   fuq    mario.caruana@ilearn.edu.mt       jew 
 iċempel  99051756. 

mailto:mario.caruana@ilearn.edu.mtj


Ġesù lil Santa Margerita Marija Alacoque: 
 

‘Għandi l-għatx.   

Għandi xewqa taħraq li 

nkun maħbub.’ 
 
 
 

  
  
  
  

 
  

 
 

 

 

 

L-ewwel Edizzjoni 
Ġunju 2016  

- MALTA -  



Daħla 

 
    L-għan ewlieni ta’ dil-Kurunella hu biex 
aħna nħarsu lejn il-Qalb ħanina ta’ Ġesù u 
naqraw minnha l-imħabba bla qies li dan l-
Imgħallem Divin għandu lejna l-bnedmin.   
 

Din hija stedina biex nitfawwru bl-imħabba 
lejn dil-qalb tal-Iben t’Alla u nħallu l-ispirtu 
tagħna jogħla ’l fuq b’sens qawwi  ta’ qima u 
ringrazzjament għal dak kollu li Alla għamel u 
għadu jwettaq fil-ħajja u fl-istorja tagħna.  

  
Fl-istess ħin, nitolbu lil dil-Qalb ħanina ta’ 

Ġesù biex tħaddanna dejjem magħha u 
tnissel fina spirtu ta’ tama u kuraġġ.  Huwa 
dan l-ispirtu li jista’ verament jgħinna nistqarru 
b’fommna u b’ħajjitna li f’Alla biss hemm il-
milja tal-ferħ li jhenni lil qlubna u jqawwi l-
ispirtu tagħna.   

 
Min għandu lil Alla f’ħajtu għandu kollox 

iżda min għadu m’għarafx lil Alla, għandu dal-
bieb miftuħ tal-Qalb ħanina ta’ Ġesù.  
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Int  min int u għamilt x’għamilt f’ħajtek,   
Ġesù  qed   jistenniek   biex tgħaddi minn dal-
bieb tal-Qalb ħanina tiegħu biex int ukoll 
iġġarrab il-ferħ qaddis tal-maħfra, l-imħabba u 
l-ħniena t’Alla. 
 

Henjin aħna jekk inqegħdu t-tama tagħna 
fil-Mulej u nilqgħu bil-ferħ din l-imħabba tiegħu 
għalina. Alla waħdu huwa l-kenn u l-qawwa 
tagħna u fih biss l-ispirtu tagħna jista’ 
verament jifraħ f’Alla s-Salvatur tagħna.    
 

Fid-dawl ta’ dan, nistiednek biex taqbad 
dan il-ktejjeb u titlob għal dawk kollha li 
jinħtieġu l-fejqan fil-qalb, fl-ispirtu, fil-ġisem u 
fil-ħajja tagħhom.   
 

J’Alla l-Qalb ħanina ta’ Ġesù tirbaħ il-qlub 
tal-bnedmin kollha biex it-talba fuq fomm 
kulħadd tkun:  

‘Qalb ħanina ta’ Ġesù, jiena nafda fik.’  
 
 

           Mario Caruana 
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Radd tas-Salib. 
Tibda billi jingħadu Pater, Ave u Glorja. 
 

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 fil-bidu... 

 

 

   Tingħad fuq kuruna normali tar-Rużarju. 

 
    L-EWWEL POSTA 

 
     Tingħad minflok il-Missierna: 

        Nagħtu ġieħ lill-Iben t’Alla 

        li ried jaqsam ħajtu magħna, 
        nitolbuh biex iħarisna  
        f’kull mument tal-ħajja tagħna. 
 

    Jingħad għal għaxar darbiet: 
  V.   F’ġieħ il-Qalb ħanina tiegħek. 
  R.   O Ġesù ħaddanna miegħek.  
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    IT-TIENI POSTA  

 
Tingħad minflok il-Missierna 

      O Ġesù ta’ Qalb ħanina 

      ruħna għalik tinsab għatxana, 
      għax fil-Qalb qaddisa tiegħek 
      aħna nsibu l-mistrieħ tagħna. 

 
Jingħad għal għaxar darbiet: 
V.   F’ġieħ il-Qalb ħanina tiegħek. 
R.   O Ġesù ħaddanna miegħek. 
 
 

 

 

  IT-TIELET POSTA 

 
  Tingħad minflok il-Missierna: 

       Int li tfittex lil kull midneb 

       biex b’imħabbtek tħaddnu miegħek, 
       għinna nsibu l-faraġ tagħna 
       fl-oċejan tal-ħniena tiegħek. 

 
  Jingħad għal għaxar darbiet: 
  V.    F’ġieħ il-Qalb ħanina tiegħek. 
  R.   O Ġesù ħaddanna miegħek. 

6 



   IR-RABA’ POSTA 
 
   Tingħad minflok il-Missierna: 

          Dan in-nar qaddis ta’ mħabbtek 

          u li jħeġġeġ fil-qalb tiegħek, 
        huwa l-għajn tal-grazzji kollha 

          għaliex jgħaqqad lilna miegħek. 
 

  Jingħad għal għaxar darbiet: 
   V.   F’ġieħ il-Qalb ħanina tiegħek. 
   R.   O Ġesù ħaddanna miegħek. 
 
 

 
    IL-ĦAMES POSTA 
 

   Tingħad minflok il-Missierna: 

          Ġieħ u glorja lill-kbir Alla 

           li mill-ġdid ħabbibna miegħu, 
           kiteb b’ittri kbar isimna 
           f’din il-Qalb ħanina tiegħu. 

 
    Jingħad għal għaxar darbiet: 
    V.   F’ġieħ il-Qalb ħanina tiegħek. 
    R.   O Ġesù ħaddanna miegħek. 
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 Litanija tal-Qalb ħanina ta’ Ġesù 

 
   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 
 
Qalb ħanina ta’ Ġesù - 
Int li tħobb lill-imsejknin, 
  Ħenn għalina l-midinbin. 
 
Qalb ħanina ta’ Ġesù - 
l-aqwa ktieb tal-qaddisin, 
  Ħenn għalina l-midinbin.  
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Qalb ħanina ta’ Ġesù - 
Int li tħares liċ-ċkejknin, 
           Ħenn għalina l-midinbin. 
 
Qalb ħanina ta’ Ġesù -  
Int li tfarraġ l-imnikktin, 
           Ħenn għalina l-midinbin.  
 
Qalb ħanina ta’ Ġesù 
li tajt kollox għall-bnedmin, 
           Ħenn għalina l-midinbin. 

 
Qalb ħanina ta’ Ġesù - 
Int li tqawwi lid-dgħajfin, 
           Ħenn għalina l-midinbin. 
 
Qalb ħanina ta’ Ġesù - 
il-ħelsien tal-imjassrin, 
           Ħenn għalina l-midinbin. 
 
Qalb ħanina ta’ Ġesù - 
l-akbar ġid tagħna l-bnedmin, 
           Ħenn għalina l-midinbin. 
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Qalb ħanina ta’ Ġesù - 
l-għerf qaddis tan-nies għaqlin, 
          Ħenn għalina l-midinbin. 
 
Qalb ħanina ta’ Ġesù - 
Int li tagħder lill-bnedmin, 
            Ħenn għalina l-midinbin. 
 
Qalb ħanina ta’ Ġesù - 
it-teżor tal-qlub safjin, 
            Ħenn għalina l-midinbin. 
 
Qalb ħanina ta’ Ġesù 
li tagħmilna lkoll henjin, 

Ħenn għalina l-midinbin. 
 
Qalb ħanina ta’ Ġesù - 
Int li taħfer lill-ħatjin,  

Ħenn għalina l-midinbin. 
 
Qalb ħanina ta’ Ġesù - 
l-għajn tal-grazzji għall-bnedmin,  

Ħenn għalina l-midinbin.  
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V.  Qalb  ħanina ta’ Ġesù. 

      R.   Sawwab fina l-grazzja tiegħek 

               u  f’kull ħin ħaddanna miegħek. 
 

      V. Qalb ħanina ta’ Ġesù. 

      R.  Lejk induru sogħbenin, 

            ħenn għalina l-midinbin.  
 

 

   Nitolbu 

    O Alla Missier ta’ ħniena bla qies,  
     kebbes fi qlubna n-nar qaddis ta’ mħabbtek 
     u fewwaħ l-ispirtu tagħna  
     bl-inċens divin tal-ħniena tiegħek 
     biex waqt li nistennew it-tieni miġja 
     tal-Iben il-Waħdieni tiegħek, 
     f’ħajjitna ngħożżu l-għerf qaddis ta’ Kelmtek 
     li jgħaqqad lilna lkoll fl-imħabba miegħek 
     biex b’hekk kuljum f’kull nifs tal-ħajja tagħna        

nkunu kullimkien qaddejja tajba 
u xhieda tal-imħabba bla tarf tiegħek.         

AMMEN.  
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IL-WEGĦDA L-KBIRA TAL-QALB TA’ ĠESÙ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
‘Jiena nwegħdek fil-ħniena bla qies tal-Qalb 
tiegħi, li l-imħabba tiegħi li tista’ kollox tagħti 
l-grazzja tal-indiema tal-aħħar lil dawk kollha 
li jitqarbnu fl-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, għal 
disa’ xhur wara xulxin.  Huma ma jmutux 
imbegħdin Minni u lanqas bla Sagramenti, u 
Qalbi tkun rahan li ma jiġix nieqes għalihom 
f’dik l-aħħar siegħa.’ 

 

             Ġesù lil Santa Margerita Marija Alacoque  
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iflessjoni 

  mill-kliem tal-Mulej 
 

 
‘Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu 

mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom.  
Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu 
minni, għax jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u 
intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom.  
Għaliex il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol 
tiegħi ħafif.’   (Mt. 11, 28-30) 
 
 

Ejjew b’imħabba kbira ngħożżu f’qalbna dal-

kliem tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu.  Inħarsu lejn 
il-qalb ħelwa u umli ta’ dan l-Imgħallem Divin 
tagħna u nadurawh għaliex Ġesù huwa l-Iben 
t’Alla l-ħaj u s-Salvatur tagħna lkoll.   

    

Nikkonsagraw il-ħajja kollha tagħna lill-Qalb 

Qaddisa ta’ Ġesù  għaliex dil-Qalb ħanina hija l-
akbar teżor li qatt jista’ jkollna f’ħajjitna u l-għajn 
ta’ kull grazzja għas-salvazzjoni tagħna. 
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‘Qalb Ħanina ta’ Ġesù, 

jiena nafda fik.’  

 
 
 
 

Il-Kurunella 

tal-Qalb ħanina ta’  Ġesù 

   
 


