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KONGREGAZZJONI GĦALL-KULT DIVIN 

U D-DIXXIPLINA TAS-SAGRAMENTI 

DIGRIET 

IN MISSA IN CENA DOMINI 

 

Ir-riforma tal-Ġimgħa Mqadda bid-digriet Maxima Redemptionis nostræ mysteria (30 

ta’ Novembru 1955), tat il-fakultà li, għal motiv pastorali, isir il-ħasil tar-riġlejn lil 

tnax-il raġel matul il-Quddiesa tal-Ikla tal-Mulej, wara l-qari tal-Vanġelu skont San 

Ġwann, kważi bħala rappreżentazzjoni viżiva tal-umiltà u l-imħabba ta’ Kristu lejn 

id-dixxipli tiegħu. 

Fil-Liturġija Rumana, dan ir-rit wasal għandna bl-isem ta’ Mandatum tal-Mulej dwar 

l-imħabba bejn l-aħwa skont kliem Ġesù (ara Ġw 13:34), li tkantahom ukoll l-

Antifona waqt iċ-ċelebrazzjoni. 

Huma u jwettqu dan ir-rit, l-Isqfijiet u s-saċerdoti huma mistiedna jixbhu b’mod 

intimu lil Kristu li “ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi” (Mt 20:28) u, 

imqanqal minn imħabba “sal-aħħar” (Ġw 13:1), jagħti ħajtu għas-salvazzjoni tal-

bnedmin kollha. 

Biex dawk kollha li jieħdu sehem jistgħu jifhmu dan is-sens sħiħ tar-rit, il-Qdusija 

Tiegħu l-Papa Franġisku deherlu li tkun ħaġa tajba jekk jibdel in-norma kif imniżżla 

fir-rubriki tal-Missale Romanum (p. 300, n. 11) [Sagramentarju Malti, p. 133, n. 6]: 

“L-irġiel magħżula jitwasslu fil-post imħejji għalihom…”, li għalhekk għandha tiġi 

hekk: “Dawk magħżula minn qabel minn fost il-poplu ta’ Alla jitwasslu fil-post 

imħejji għalihom…” (u konsegwentement fiċ-Cæremoniale Episcoporum, n. 301 u n. 

299b: “il-postijiet fejn joqogħdu bilqiegħda l-magħżulin”), hekk li r-ragħajja jistgħu 

jagħżlu grupp żgħir ta’ fidili li jirrappreżenta l-varjetà u l-għaqda ta’ kull parti mill-

poplu ta’ Alla.  Dan il-grupp żgħir jista’ jkun magħmul minn irġiel u nisa, u, 
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konvenjentement, minn żgħażagħ u anzjani, nies b’saħħithom u morda, kjeriċi, 

ikkonsagrati, lajċi. 

Din il-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti, bis-saħħa tal-

fakultajiet mogħtija lilha mill-Qdusija Tiegħu l-Papa, qed tintroduċi dan it-tiġdid fil-

kotba liturġiċi tar-Rit Ruman, u tfakkar lir-ragħajja fid-dmir tagħhom li jgħallmu 

b’mod xieraq kemm lill-fidili magħżula minn qabel u kemm lill-oħrajn, biex jistgħu 

jieħdu sehem fir-rit b’għarfien sħiħ, attiv u li jħalli l-frott. 

Minkejja kull ħaġa kuntrarja. 

 

Mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti, 6 ta’ Jannar 

2016, Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 
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