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9 ta’ Mejju 
San Ġorġ Preca, Qassis 

Il-Quddiesa
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Riti tal-Bidu 
 

Bilwieqfa. 
 
Isqof 

Fl-isem tal-Missier u  tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. 
 

Ġemgħa 

Ammen. 
 

Isqof 

Il-paċi magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
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L-Att Penitenzjali 
 
Isqof 

Ħuti, ejjew nagħrfu ħtijietna,  
biex nitħejjew tajjeb  
ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. 
 

Qarrej 

Mulej, nitolbuk taħfrilna ta’ kemm-il darba fittixna lilna 
nfusna minflok il-glorja tiegħek. Mulej, ħniena. 
 

Ġemgħa 

Mulej, ħniena. 
 

Qarrej 

Mulej, nitolbuk taħfrilna ta’ kemm-il darba ma imitajniex 
il-qalb ħelwa u umli tiegħek. Kristu, ħniena. 
 

Ġemgħa 

Kristu, ħniena. 
 

Mulej, nitolbuk taħfrilna ta’ kemm-il darba ħallejna d-
dmirijiet tagħna fis-servizz tiegħek. Mulej, ħniena. 
 

Ġemgħa 

Mulej, ħniena. 
 

Isqof 

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, 
jaħfrilna dnubietna,  
u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
 

Ġemgħa 

Ammen. 
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Glorja 
Isqof 

Glorja ’l Alla  
fil-għoli tas-smewwiet,  

 

Ġemgħa 

u paċi fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba.   
Infaħħruk, inberkuk,  
nadurawk, nagħtuk ġieħ,  
inroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek.   
Mulej Alla, Sultan tas-sema,  
Alla Missier li tista’ kollox.   
Mulej Iben waħdieni, Ġesù Kristu,  
Mulej Alla, Ħaruf ta’ Alla, Bin il-Missier,  
int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja,  
ħenn għalina;  
int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja,  
ilqa’ t-talb tagħna.   
Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier,  
ħenn għalina.   
Għaliex int wadek Qaddis,  
int waħdek Mulej,  
int waħdek il-għoli, Ġesù Kristu,  
mal-Ispirtu s-Santu:  
fil-glorja tal-Missier Alla.   
Ammen 
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Kolletta 
 
 
Isqof 

Nitolbu. 
O Alla,  
int sejjaħt lill-Qassis tiegħek San Ġorġ Preca 
għall-ministeru tal-evanġelizzazzjoni, 
agħtina nitolbuk,  
li mħeġġin bit-tagħlim tiegħu, 
u msaħħin bl-interċessjoni tiegħu 
aħna wkoll inħabirku bla heda 
għas-saħħa tad-dinja  
u biex jitkattar il-għadd ta’ dawk li jemmnu. 
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, 
li miegħek jgħix u jsaltan  
flimkien mal-Ispirtu s-Santu,  
għal dejjem ta’ dejjem.   
 
Ġemgħa 

Ammen. 
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Liturġija  
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tal-Kelma 
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L-Ewwel Qari 
 
Qarrej 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak 
 
Min iħares il-Liġi jegħleb il-ġibdiet, 
Imma l-biża’ tal-Mulej iwassal għall-għerf sħiħ. 
Ma jitgħallimx min m’għandux għaqal, 
Imma hemm għaqal li jkattar l-imrar. 
Tagħlim l-għaref jikber bħal għargħar, 
U t-twissija tiegħu bħal għajn ta’ ilma ġieri. 
Qalb l-iblah bħal vażett imxaqqaq,  
ebda tagħlim ma żżomm. 
Jekk jisma’ kliem għaref min għandu t-tagħlim, 
Ifaħħru u jżid miegħu; 
jisimgħu min ħajtu jgħaddiha fix-xalar, 
Imma ma jogħġbux, u jitfgħu wara dahru. 
Diskors l-iblah hu bħal tagħbija fi vjaġġ, 
Imma fuq fomm bniedem li jifhem tinsab il-ħlewwa. 
Dak li jgħid l-għaqli hu mfittex fil-laqgħat, 
U f’qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. 
Bħal tiżjin tad-deheb hu t-tagħlim għall-għaqli, 
U bħal brazzuletta fi driegħu l-lemini. 
 
Il-Kelma tal-Mulej. 
 
Ġemgħa 

Irroddu ħajr lil Alla. 
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Salm Responsorjali  
119 

 
Responsorju 

Għallimni Mulej,  
it-triq tal-kmandamenti tiegħek. 

 

Għallimni,  Mulej, it-triq tal-kmandamenti tiegħek;  
jiena rrid nibqa’ fiha sa l-aħħar. 
Fehemni biex inħares il-liġi tiegħek  
u nagħmilha b’qalbi kollha. 
 

Responsorju 

Għallimni Mulej,  
it-triq tal-kmandamenti tiegħek. 

 
Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek,  
għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi. 
Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek,  
u mhux lejn ir-regħba. 
 

Responsorju 

Għallimni Mulej,  
it-triq tal-kmandamenti tiegħek. 

 
Tħallix lil għajnejja jħarsu lejn il-frugħa;  
agħtini l-ħajja bil-kelma tiegħek.  
Żomm il-wegħda li għamilt mal-qaddej tiegħek,  
Ii int għamilt ma’ dawk Ii jibżgħhu minnek. 
 

Responsorju 

Għallimni Mulej,  
it-triq tal-kmandamenti tiegħek. 
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Warrab minni l-għajb li nibża’ minnu,  
għax tajbin huma d-digrieti tiegħek.  
Ara kif jiena mxennaq għall-preċetti tiegħek;  
fil-ġustizzja tiegħek agħtina l-ħajja. 
 

Responsorju 

Għallimni Mulej,  
it-triq tal-kmandamenti tiegħek. 

 
Ha tinżel fuqi tjubitek, Mulej,  
u s-salvazzjoni tiegħek skond il-wegħda tiegħek.  
Mbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni  
għax jien nafda fil-kelma tiegħek. 
 

Responsorju 

Għallimni Mulej,  
it-triq tal-kmandamenti tiegħek. 
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It-Tieni Qari  
 
Qarrej 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju. 
2 Tim 2, 1-11 

 
Int mela, ibni, qawwi ruħek fil-grazzja li hi fi Kristu Ġesù, 
u kull ma smajt mingħandi quddiem ħafna xhieda, 
għaddih Iil nies ta’ fiduċja, li huma stess ikollhom il-ħila 
jgħallmuh ukoll lill-oħrajn. Bati inti wkoll miegħi bħala 
suldat tajjeb ta’ Kristu Ġesù. 
 
Ebda suldat taħt l-armi, jekk irid jogħġob lil min daħħlu 
fis-servizz, ma jindaħal f’dak li għandu x’jaqsam mal-ħajja 
ċivili. Hekk ukoll l-atleta ma jihux il-premju jekk ma 
jkunx mexa skond ir-regoli. Il-bidwi li jitħabat għandu 
jkun l-ewwel wieħed li jieħu mill-frott. Ifhem x’qiegħed 
ngħidlek; il-Mulej jagħtik li tifhem kollox. 
 
Ftakar f’Ġesù Kristu, li qam mill-imwiet, li hu min-nisel 
ta’ David, skond l- Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien 
qiegħed inbati sa l-irbit tal-ktajjen bħallikieku għamilt xi 
delitt. Imma l-Kelma ta’ Alla m’hijiex marbuta. Għalhekk 
kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta’ dawk li Alla 
għażel, biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni, Ii hi ta’ 
glorja għal dejjem fi Kristu Ġesù. 
 
Ġemgħa 

Irroddu ħajr lil Alla. 
 

Bilwieqfa.
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Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju   

 
Hallelujah.  Hallelujah 
 

Min iħares il-kmandamenti u jgħallimhom lill-oħrajn  
dan kbir jissejjaħ fis-Saltna tas-Smewwiet. 
Mattew 16:18 
 

Hallelujah 
 
 

Djaknu 

Il-Mulej magħkom. 
 
Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
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L-Evanġelju  
 
Djaknu 

  Qari mill-Evanġelju skont San Mark. 
16, 14a. 15-20 
 
Fl-aħħar Ġesù wera ruħu lill-ħdax stess waqt li kienu fuq 
il-mejda, u qalilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-
Evanġelju lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed, 
isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat. U dawn 
huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: f’ismi jkeċċu 
x-xjaten, jitkellmu b’ilsna ġodda, jaqbdu s-sriep 
b’idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma 
jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu idejhom fuq il-morda u 
dawn ifiqu.” 
 
U hekk il-Mulej Ġesù, wara li kellimhom, kien imtella’ fis-
sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla. Huma mbagħad 
marru jippriedkaw kullimkien; il-Mulej kien jaħdem 
magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru 
magħha. 
 
Il-Kelma tal-Mulej 
 
Ġemgħa 

It-tifħir lilek, Kristu. 
 

Bilqiegħda. 

 
Omelija 



15 

 

 

Talbiet tal-Ġemgħa 
 
Isqof 

Ejjew nitolbu ’l Alla ħallieq ta’ kulħadd u ta’ kollox, 
veru Missier ta’ kulħadd  
biex jagħti widen għat-talbiet tagħna  
għax hu dejjem lest li jagħtina kull ġid,  
ladarba jikkmandana li nitolbuh. 
 
Djaknu/Qarrej 

San Ġorġ Preca, O Alla, dejjem kien ubbidjenti għal 
dawk li int għażilt biex ikunu s-suċċessuri tiegħek, 
il-Papa u l-Isqfijiet. Tħallina qatt, nitolbuk, li 
nwarrbu minn ħajjitna t-tagħim li kontinwament 
twasslilna permezz tal-Knisja tiegħek. Nitolbu.  
 
O Alla, inti għoġbok iżżejjen lil San Ġorġ Preca 
b’żelu kbir għax-xandir tal-kelma tiegħek, agħtina l-
grazzja, nitolbuk, li aħna wkoll inkunu xhieda tal-
Evanġelju tiegħek f’dak kollu li ngħidu u nagħmlu. 
Nitolbu.  
 
Inti wrejtna, Mulej, li aħna nkunu nixbhu lilek meta 
jkollna qalb li taħfer u umli. Agħtina l-grazzja, 
nitolbuk, li naħfru minn qalbna lil dawk li jonqsuna, 
għax inti wkoll taħfrilna ħtijietna. Nitolbu.  
 
Mulej, nitolbuk tibqa’ żżomm idejk fuq il-membri, 
it-tfal u ż-żgħażagħ, il-ġenituri u l-benefatturi 
kollha tal-qasam Qormi I biex huma jibqgħu jfittxu 
li jagħrfuk u jħobbuk tul ħajjithom kollha. Nitolbu.  
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Mulej, daħħal fil-hena ta’ dejjem lill-membri mejtin 
tal-Qasam Qormi I u l-mejtin kollha li b’xi mod jew 
ieħor taw sehemhom fix-xandir tal-Kelma tiegħek 
matul dawn l-100 sena ta’ ħidma tal-Museum f’Ħal 
Qormi. Nitolbu.  

 
Isqof 

Missier Qaddis,  
li tagħmel kull ma inti trid,  
u li xejn ma huwa impossibbli għalik,  
itfa’ ħarstek fuqna,  
ħarsa ta’ Missier li int,  
u bl-interċessjoni ta’ San Ġorġ Preca,  
isma’ t-talbiet tagħna,  
u agħtina li aħna nagħrfuk, inħobbuk,  
u nservuk dejjem iżjed  
biex ħajjitna tkun għall-glorja tal-isem qaddis tiegħek.  
Bi Kristu Sidna. 
 
Ġemgħa 

Ammen
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. 
 

 

Liturġija  

tal-Ewkaristija 
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Bilqiegħda. 

 
Jitressqu l-offerti u jitqiegħdu fuq l-artal. 

L-Isqof jibda joffri l-ħobż.  
 

Isqof 

Imbierek, Inti, Mulej, Alla tal-ħolqien kollu,  
għax fi tjubitek tajtna l-ħobż li qegħdin noffrulek,  
frott tal-art u xogħol il-bniedem,  
li minnu jsir għalina l-ħobż tal-ħajja. 
 
Ġemgħa 

Imbierek Alla għal dejjem. 
 

Id-djaknu jħallat l-ilma mal-inbid. 
 

Djaknu 

Bil-misteru ta’ dan l-ilma u l-inbid  
ikollna sehem min-natura divina ta’ Kristu  
kif hu jissieħeb magħna  
fin-natura tagħna l-bnedmin. 
 

u jgħaddi l-kalċi lill-Isqof. 

 
Isqof 

Imbierek, Inti, Mulej, Alla tal-ħolqien kollu,  
għax fi tjubitek tajtna l-inbid li qegħdin noffrulek,  
frott tad-dielja u xogħol il-bniedem,  
li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. 
 
Ġemgħa 
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Imbierek Alla għal dejjem. 
 

 
Fis-skiet. 

 

Isqof 

Ilqagħna Mulej, Alla tagħna,  
umli u niedma quddiemek,  
u agħmel li jkun jogħġbok  
dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. 
 

Issir l-inċensazzjoni tal-Offerti u tal-Artal, 
tal-Isqof, tal-Konċelebranti u tal-Ġemgħa. 

 

Isqof  

Naddafni Mulej minn ħżuniti,  
u d-dnub tiegħi neħħili. 
 

 Lill-Ġemgħa. 

Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju  
tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla,  
il-Missier li jista’ kollox. 
 
Ġemgħa 

Jilqa’ il-Mulej, minn idejk is-sagrifiċċju,  
għat-tifħir u l-glorja ta’ ismu,  
għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. 

 
Bilwieqfa. 
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Talba fuq l-Offerti 

 
Isqof 

Noffrulek Mulej  
il-ħobż u l-inbid,  
biex bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek  
tbiddilhom fil-Ġisem u fid-Demm  
tal-Verb tiegħek magħmul bniedem,  
li lilu San Ġorġ Preca  
offra u ta kull nifs ta’ ħajtu  
u ħabb, filwaqt li ħabbar bħala l-għaxqa ta’ qalbu.  
 
Bi Kristu Sidna. 
 

Ġemgħa 

Ammen. 
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Prefazju 
 
Isqof 

Il-Mulej magħkom. 
 
Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 
Isqof 

Nerfgħu qlubna ’l fuq. 
 
Ġemgħa 

Nerfgħuhom lejn il-Mulej. 
 
Isqof 

Niżżu ħajr il-Mulej Alla tagħna. 
 
Ġemgħa 

Hekk sewwa u xieraq. 
 
L-Isqof 

Sewwa u xieraq tassew Mulej,  
Missier Qaddis, Alla ta’ dejjem li tista’ kollox,  
tajjeb u ta’ ġid għas-salvazzjoni tagħna  
li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. 
 
Inti qatt ma titlaq ’il-Poplu qaddis tiegħek  
u fil-ħniena tiegħek bla qies  
tibagħtlu profeti u rgħajja 
Ii b’ħeġġa u b’umilta ifakkruh  
fis-sejħa li għandu 
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Ii jkun ġens maħtur, saċerdozju rjali,  
nazzjon qaddis, poplu miksub għalik. 
 
Imnebbaħ minnek, il-qaddej tiegħek Ġorġ Preca  
xorob sew mill-għajn safja ta’ l-Evanġelju  
u, mqanqal mill-kelma ta’ Pawlu l-appostlu Missierna,  
it-tagħlim tal-fidwa għaddieh lil nies ta’ fidu‘ja  
biex huma b’ħila jgħallmuh ukoll lil oħrajn  
għall-ikbar ġid tal-Knisja 
u għall-glorja tal-Verb tiegħek magħmul bniedem,  
Ġesu’ Kristu Sidna. 
 
Bih il-qtajja’ kollha tal-Anġli,  
ferħana għal dejjem quddiemek,  
iqimu l-kobor tiegħek.  
Flimkien ma’ tagħhom  
ilqa’ nitolbuk, it-tifħir tagħna,  
waqt li magħhom nifirħu u ntennulek: 
 
Ġemgħa 

addis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. 

Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 
Imbierek min ġej f’isem il-Mulej. 
Hosanna fl-għoli tas-smewwiet. 

 

Q 
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IT-TIELET  
TALBA EWKARISTIKA 

 
 

L-Isqof 

addis tassew Int, Mulej,  
u jistħoqqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, 

għax b’Ibnek Ġesù Kristu Sidna  
u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu 
Inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes,  
u tibqa’ dejjem tiġbor għalik poplu biex,  
minn tlugħ ix-xemx sa nżulha,  
issirlek offerta safja. 
 

b’idejh it-tnejn mifruxa fuq l-offerti, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra,  
b’idhom il-leminija miftuħa fuq l-offerti. 
 

ħalhekk, Mulej,  
ġejna quddiemek b’dawn l-offerti, 

biex ikunu kkonsagrati lilek; 
miċ-ċokon tagħna nitolbuk:  
qaddishom bl-Ispirtu tiegħek, 
 

Jagħmel is-sinjal tas-salib fuq il-ħobż u l-inbid flimkien 

 
biex isiru l-Ġisem  u d-Demm  
ta’ Ibnek Ġesù Kristu Sidna, 
li bi kmandament tiegħu  
qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. 

Q 

G 
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Għax hu, fil-lejl li fih ingħata għalina,  
 
Jieħu f’idejh il-ħobż 

 
ħa l-ħobż, raddlek il-ħajr, bierek, qasam, 
ta lid-dixxipli tiegħu, u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

ĦUDU U KULU LKOLL MINN DAN: 
GĦAX DAN HUWA ĠISMI 
LI JINGĦATA GĦALIKOM. 

 

Juri l-ostja kkonsagrata lill-poplu u, wara li jqiegħeda mill-ġdid fuq l-artal, 
jinżel għarkupptejh, għal ftit ħin jaduraha. 
 

Jieħu f’idejh il-kalċi bl-inbid 

 
Hekk ukoll, wara l-ikla, ħa l-kalċi,  
raddlek il-ħajr, bierek, ta lid-dixxipli tiegħu, u qal: 
 

Jitbaxxa ftit 

ĦUDU U IXORBU MINNU LKOLL: 
GĦAX DAN HUWA L-KALĊI TA’ DEMMI 

TAL-PATT IL-ĠDID  
LI JIBQA’ GĦAL DEJJEM: 

ID-DEMM LI JIXXERRED GĦALIKOM 
U GĦALL-BNEDMIN KOLLHA 

GĦALL-MAĦFRA TAD-DNUBIET. 
AGĦMLU DAN B’TIFKIRA TIEGĦI. 
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Juri l-kalċi bl-inbid ikkonsagrat lill-poplu u, wara li jqiegħdu mill-ġdid fuq 
l-artal, jinżel għarkupptejh, għal ftit ħin jadurah. 
 

L-Isqof 

Dan hu l-Misteru tal-Fidi. 
 

Ġemgħa 

Inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej,  
inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek,  
nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. 
 
L-Isqof 
b’idejh it-tnejn miftuħa, flimkien mal-Konċelebranti l-oħra 

ħalhekk, Mulej, aħna u nagħmlu dan  
b’tifkira tal-passjoni li biha Ibnek fdiena  

u tal-qawmien u t-tlugħ glorjuż tiegħu fis-sema, 
aħna li qegħdin nistennew u nittamaw  
it-tieni miġja tiegħu, b’radd il-ħajr noffrulek  
dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. 
 

ares, nitolbuk,  
lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek,  

agħraf fiha l-Vittma li bis-sagrifiċċju tagħha  
ridt terġa’ tħabbibna miegħek; 
agħmel li aħna, li se nissaħħu  
bil-Ġisem u d-Demm ta’ Ibnek, 
nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu,  
u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. 
 
Konċelebrant 

G 

Ħ 
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itolbuk li hu jagħmel minna offerta  
li tibqa’ għal dejjem quddiemek, 

biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt  
mal-magħżulin tiegħek: 
mal-Verġni Mqaddsa, Omm Alla, Marija, 
mal-Appostli u l-Martri glorjużi tiegħek, 
ma’ San Ġorġ Preca 
u mal-Qaddisin kollha, li, kif nittamaw,  
jidħlu dejjem għalina quddiemek. 
 
Konċelebrant 

għmel, nitolbuk, Mulej,  
li din il-Vittma li terġa’ tħabbibna miegħek 

tkun ta’ sliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. 
Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek  
tul il-mixja tagħha fid-dinja: 
il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku,  
l-Isqof tagħna Pawlu,  
l-Isqof Charles li qiegħed jgħinu, 
l-Isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek, 
u l-poplu kollu li Inti ksibt għalik. 
 

lqa’ bit-tjieba t-talb u x-xewqat ta’ din il-familja 
li Inti ridtha tinġabar madwarek. 

Agħder, Missier ħanin,  
lil uliedek kollha kull fejn jinsabu, 
u għaqqadhom miegħek ilkoll. 
 

N 

A 

I 



27 

 

enn għal ħutna mejtin u għal dawk kollha  
li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek: 

daħħalhom fis-saltna tiegħek,  
fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu, 
biex, ilkoll flimkien,  
nitgħaxxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. 
bi Kristu Sidna,  
li bih Int tfawwar id-dinja b’kull ġid. 
 
L-Isqof waħdu 
jieħu l-patena u l-kalċi f’idejh u jgħollihom 

i Kristu, ma’ Kristu, u fi Kristu, 
jingħata lilek, Alla Missier li tista’ kollox, 

flimkien mal-Ispirtu s-Santu, 
kull ġieħ u glorja 
għal dejjem ta’ dejjem. 
 

Ġemgħa 

Ammen. 

Ħ 

B 
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Ir-Rit tat-Tqarbin 
 

L-Isqof b’idejh mgħaqqda 

jjew nitolbu kif għallimna  
u riedna nagħmlu  

l-Iben ta’ Alla  
għas-salvazzjoni tagħna: 
 

B’idejh miftuħa 
 

issierna  
li Inti fis-smewwiet,  

 

u jkompli  flimkien mal-Ġemgħa 
 

jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, 
ikun li trid Int, kif fis-sema hekkda fl-art. 
Ħobżna ta’ kuljum, agħtina llum,  
aħfrilna dnubietna,  
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, 
la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. 
 

L-Isqof b’idejh miftuħa 

ħlisna nitolbuk, Mulej, minn kull deni;  
agħtina, fit-tjieba u l-ħniena tiegħek,  

il-paċi fi żmienna, 
biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub  
u mħarsa minn kull inkwiet, 
aħna u nistennew u nittamaw  
il-hena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. 
 

Ġemgħa 

E 

M 

E 
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Għax tiegħek hi s-saltna,  
il-qawwa u l-glorja għal dejjem.
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L-Għoti tal-Paċi 
 

L-Isqof  
b’idejh miftuħa jħares lejn l-ispeċi kkonsagrati 

 

ulej Ġesù Kristu,  
li għidt lill-Appostli tiegħek; 

“Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi:” 
la tħarisx lejn dnubietna,  
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek; 
agħtiha s-sliem u l-għaqda li Int trid fiha.  
Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. 
 

Ġemgħa 
Ammen. 
 

L-Isqof 

Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. 
 

Ġemgħa 
U miegħek ukoll. 
 

Id-Djaknu jew jekk ma jkunx jassisti Djaknu l-Isqof stess 

Agħtu l-paċi lil xulxin. 
 

 

L-Isqof 
jieħu l-ostja kkonsagrata f’idejh, jaqsamha,  

jitfa’ biċċa żgħira minnha  
fil-kalċi bl-inbid ikkonsagrat  

u jgħid minn taħt l-ilsien 
 

Il-Ġisem flimkien mad-Demm  
ta’ Sidna Ġesù Kristu 
jkunu jiswew lilna, li se nitqarbnu bihom, 

M 
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għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ġemgħa 

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

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

Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja,  
agħtina l-paċi. 

 

L-Isqof minn taħt l-ilsien 

ulej Ġesù Kristu, Bin Alla l-ħaj,  
bil-mewt tiegħek, kif ried minnek il-Missier  

u bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu,  
Inti tajt il-ħajja lid-dinja,  
b’dan il-Ġisem u d-Demm qaddis tiegħek  
eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen,  
żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek,  
u tħallini qatt ninfired minnek. 
 

Jew 

ulej Ġesù Kristu, nitolbok 
li din it-tqarbina  

bil-Ġisem u d-Demm tiegħek 
ma tkunx il-kundanna tiegħi 
iżda, għall-ħniena tiegħek, 
tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta’ ruħi u ġismi. 
 

M 

M 
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L-Isqof  
waqt li jieħu l-ostja kkonsagrata maqsuma f’idu,  

u juriha lill-Ġemgħa  
 

an hu l-Ħaruf ta’ Alla,  
dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja.   

Henjin dawk li huma mistiedna  
għall-ikla tal-Ħaruf. 
 

Ġemgħa 
Mulej, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi,  
iżda għid kelma waħda, u ruħi tkun imfejqa. 
 

L-Isqof 
minn taħt l-ilsien, waqt li jitqarben bil-qima bl-ostja kkonsagrata 

 
Il-Ġisem ta’ Kristu jħarisni għall-ħajja ta’ dejjem.  
Ammen. 
 

waqt li jitqarben bil-qima bl-inbid ikkonsagrat 

Id-Demm ta’ Kristu jħarisni għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen. 
 

Isir bil-qima t-Tqarbin tal-Konċelebranti, ministri u l-ġemgħa. 
 

Wara t-Tqarbin 
 

Waqt il-Purifikazzjoni, id-Djaknu jew wieħed mill-Konċelebranti  
jgħid minn taħt l-ilsien: 

 

għmel, Mulej, li nilqgħu b’qalb safja 
l-ikel u x-xorb li ħadna, 

biex dan id-don li tajtna issa 

D 
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ikun jiswielna għall-ħajja ta’ dejjem. 
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Talba wara t-Tqarbin 

 
L-Isqof 

itolbu. 
Issa li tqarbinna Missier  

bil-Ġisem u bid-Demm  
ta’ Ibnek, l-Imgħallem Divin tagħna, 
agħtina nitolbuk,  
li fuq l-eżempju ta’ San Ġorġ Preca, 
infittxuk b’qalb safja 
u nħobbu lil ħutna fl-umiltà u l-manswetudni. 
Bi Kristu Sidna. 
 
Ġemgħa 
Ammen. 
 

 

N 
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Ir-Rit tat-Tmiem 
 
Isqof 

Il-Mulej magħkom. 
 

Ġemgħa 

U miegħek ukoll. 
 

Isqof 

Ikun imbierek isem il-Mulej. 
 

Ġemgħa 

Minn issa u għal dejjem. 
 

Isqof 

L-għajnuna tagħna f’isem il-Mulej. 
 

Ġemgħa 

Li għamel is-sema u l-art. 
 

Isqof 

Iberikkom Alla li jista’ kollox,  
il-Missier,  u l-Iben,  u l-Ispirtu  s-Santu. 

 
Ġemgħa 

Ammen. 
 
Djaknu 

Morru fil-paċi ta’ Kristu. 
 
Ġemgħa 

Irroddu ħajr lil Alla. 
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