Ħatra tal-Eċċellenza Tiegħu
Rev.ma Monsinjur Charles J. Scicluna
bħala Arċisqof ta’ Malta
u ċ-Ċelebrazzjoni Liturġika
tal-Ingress Solenni
fil-Katidral tal-Imdina

Is-Sibt, 21 ta’ Marzu 2015
Katidral ta’ San Pawl – Mdina

I
MIXJA TA’ TALB U FESTA

L-ewwel waqfa

It-tieni waqfa

KNISJA PARROKKJALI TAS-SALVATUR
LIJA

SANTWARJU TAL-MADONNA TAS-SAĦĦA

Monsinjur Charles J. Scicluna jintlaqa’ millkappillan u l-komunità parrokkjali tar-raħal fejn
jgħix, imbagħad wara mumenti ta’ talb fis-skiet
quddiem Ġesù Sagramentat jgħid din it-talba:
Nitolbu.
O Alla, fit-Trasfigurazzjoni glorjuża ta’ Ibnek ilwaħdieni
int saħħaħt il-misterji tal-fidi bix-xhieda
ta’ missirijietna,
u b’mod tal-għaġeb urejtna
li int kont se tagħmilna wlied adottivi tiegħek;
agħmel li aħna, qaddejja tiegħek, nisimgħu leħen
Ibnek l-għażiż,
biex jistħoqqilna nsiru werrieta miegħu,
hu li miegħek jgħix u jsaltan
flimkien mal-Ispirtu s-Santu,
Alla, għal dejjem ta’ dejjem.
R/. Ammen.
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L-Arċisqof elett jintlaqa’ mill-Gwardjan u l-komunità
tal-patrijiet, u mill-membri tal- Assoċjazzjoni
Voluntarji Lourdes, tal-Għaqda Maltija għat-Trasport
tal-Morda f’Lourdes, u tal-iSMOM. Quddiem ixxbieha tal-Madonna tingħad din it-talba :
Irrodulek ħajr, Missier Qaddis, għaliex il-Verġni
mqaddsa Marija
ssieħbet b’mod tal-għaġeb fil-misteru tat-tbatija,
u hekk saret għall-morda li jitolbu l-ħarsien tagħha,
sinjal ta’ saħħa u ta’ tama mis-sema.
Lil dawk li jħarsu lejha tagħtihom eżempju
tar-ruħ marbuta għal kollox mar-rieda ta’ Alla
kollha kemm hi xebh ma’ Kristu
li, fl-imħabba bla qies tiegħu għalina,
refa’ fuqu l-mard kollu tagħna u tgħabba bin-niket
tagħna.
Hawnhekk isir mument ta’ talb fis-skiet.
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Nitolbu.
Agħmel, Mulej Alla tagħna,
li nkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u fil-ġisem,
u li, bit-talb glorjuż tal-Verġni mqaddsa Marija,
neħilsu mid-dwejjaq ta’ issa
u niksbu l-hena ta’ dejjem.
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,
li miegħek jgħix u jsaltan
flimkien mal-Ispirtu s-Santu,
Alla, għal dejjem ta’ dejjem.
R/. Ammen.

It-tielet waqfa
KNISJA TAL-MADONNA TAL-GĦAR
Kienet drawwa li ġejja mis-seklu tmintax li
l-Arċisqof jgħaddi l-lejl lejlet l-ingress fil-kunvent
tad-Dumnikani. Illum Monsinjur Charles J. Scicluna
jintlaqa’ minn Mons. Paul Cremona, O.P., Arċisqof
Emeritu ta’ Malta, u mill-komunità tal-patrijiet
dumnikani. L-Isqfijiet jinżlu fil-għar u wara mument
ta’ talb fis-skiet, titkanta:
SALVE REGINA
Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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Imbagħad l-Arċisqof elett jgħid din it-talba:
Nitolbu.
O Alla, int għamilt lil Omm Ibnek l-għażiż,
Omm u għajnuna tal-poplu nisrani;
agħtina li ngħixu dejjem taħt il-ħarsien tagħha,
u li l-Knisja tiegħek ikollha l-hena ta’ sliem bla
tmiem.
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,
li miegħek jgħix u jsaltan
flimkien mal-Ispirtu s-Santu,
Alla, għal dejjem ta’ dejjem.
R/. Ammen.
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Ir-raba’ waqfa
GROTTA TA’ SAN PAWL
F’dan il-post fejn skont it-tradizzjoni l-Appostlu
Missierna San Pawl għex u xandar il-fidi, Monsinjur
Scicluna jistqarr il-fidi u jitlob lil Patrun ta’ gżiritna
għad-djoċesi tagħna:
Jiena nemmen f’Alla l-Missier li jista’ kollox,
li ħalaq is-sema u l-art;
u f’Ġesù Kristu, Ibnu wieħed Sidna;
li kien konċeput mill-Ispirtu s-Santu
u twieled minn Marija Verġni;
bata taħt il-ħaqq ta’ Ponzju Pilatu,
sallbuh, miet u difnuh;
niżel fil-limbu,
fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet;
tela’ fis-smewwiet,
u qiegħed in-naħa tal-lemin ta’ Alla l-Missier, li jista’
kollox;
minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaqq millħajjin u mill-mejtin.
Nemmen fl-Ispirtu s-Santu;
il-Knisja Mqaddsa Kattolika, ix-Xirka tal-Qaddisin;
il-maħfra tad-dnubiet;
il-qawma mill-imwiet;
il-ħajja ta’ dejjem. Ammen.
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Wara l-Arċisqof elett jagħmel din it-talba li tfakkar
il-miġja ta’ San Pawl fostna u titlob lil Alla jgħinna
nkomplu ngħixu b’impenn il-fidi li ġabilna:
Nitolbu.
O Alla, fil-providenza tiegħek tal-għaġeb
int għoġbok li l-Appostlu Missierna San Pawl
jara l-għarqa biex jiġi fostna u jxandrilna l-fidi;
bil-ħrara kollha nitolbuk:
agħmel li nibqgħu dejjem irroddulek ħajr
għat-tħabrik u l-imħabba li hu wera magħna,
u li nżommu sħiħ u bla mittiefes it-tagħlim
li hu tana bil-kelma u bl-eżempji tiegħu.
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,
li miegħek jgħix u jsaltan
flimkien mal-Ispirtu s-Santu,
Alla, għal dejjem ta’ dejjem.
R/. Ammen.

10

Il-ħames waqfa
KNISJA TA’ SANTA MARIJA TA’ ĠESù
Monsinjur Charles J Scicluna, fl-Oratorju talArċikonfraternità ta’ San Ġużepp jagħmel talba
għall-familja. Din it-talba l-Papa Franġisku kien xtaq
li tingħad bi preparazzjoni għas-Sinodu tal-familja:
Ġesù, Marija u Ġużeppi, fikom nikkontemplaw
id-dija tal-imħabba vera, lejkom bit-tama nduru.
Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, ibdel il-familji tagħna
wkoll f’inħawi ta’ għaqda u ċenakli ta’ talb, skejjel
tassew tal-Evanġelju u knejjes domestiċi ċkejknin.
Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, jalla qatt aktar filfamilji ma jkun hemm esperjenzi ta’ vjolenza, ta’
għeluq u ta’ firda: jalla kull min qatt kien imweġġa’
jew skandalizzat jagħraf fis il-faraġ u l-fejqan.
Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, rawwem mill-ġdid
f’kulħadd l-għarfien tal-karattru qaddis u invjolabbli
tal-familja, u l-ġmiel tagħha fil-pjan ta’ Alla. Ġesù,
Marija u Ġużeppi, isimgħu t-talb tagħna u agħtuna
dak li qed nitolbu. Ammen.
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L-Arċisqof elett jagħlaq b’din it-talba:
Nitolbu.
O Alla li tista’ kollox,
inti afdajt il-bidu tal-misteru tas-salvazzjoni
taħt il-ħarsien fidil ta’ San Ġużepp;
agħmel li, bit-talb tiegħu,
il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru,
sa ma jseħħ għal kollox.
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,
li miegħek jgħix u jsaltan
flimkien mal-Ispirtu s-Santu,
Alla, għal dejjem ta’ dejjem.
R/. Ammen.

Is-sitt waqfa
KNISJA TA’ SAN MARK
Flimkien mal-kappillani u l-arċiprieti tal-parroċċi
tagħna, kollaboraturi immedjati tal-Arċisqof
fil-komunitajiet li jiffurmaw id-djoċesi tagħna,
Monsinjur Charles J Scicluna jitlob l-għajnuna talIspirtu s-Santu:
Veni Creátor
Veni Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita:
Imple supérna grátia
Quae tu creásti péctora.
Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi dónum Dei,
Fons vivus, ignis, cáritas,
Et spiritális únctio.
Tu septifórmis múnere,
Digitus paténae déxterae,
Tu rite promíssum patris,
Sermóne ditans gútera.
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Accénde lumen sénsibus,
Infunde amórem córdibus,
Infírma nostri córporis
Virtúte fírmans pérpeti.

WASLA
TA’ MONSINJUR CHARLES J SCICLUNA

Hóstem repéllas lóngius,
Pacémque dones prótinus:
Ductóre sic te práevio,
Vitémus omne nóxium.

Kif l-Arċisqof elett Monsinjur Charles J. Scicluna
jidħol fil-bieb tal-katidral tindaqq fanfara u
l-Arċidjaknu tal-Kapitlu Metropolitan joffrilu s-salib
biex ibusu. Imbagħad jagħtih l-ilma mbierek biex
jitbierek hu u jbierek lil dawk preżenti. F’dan il-waqt
il-kor ikanta:

Per te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium
Teque utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.
Nitolbu.
O Alla, inti mlejt il-qlub tal-fidili tiegħek
bid-dawl tal-Ispirtu s-Santu,
agħmel li bil-qawwa tal-istess Spirtu nagħrfu dak li
hu sewwa
u jkollna dejjem l-għajnuna tiegħu biex nagħmluh.
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,
li miegħek jgħix u jsaltan
flimkien mal-Ispirtu s-Santu,
Alla, għal dejjem ta’ dejjem.
R/. Ammen.
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FIL-KATIDRAL TAL-IMDINA

Sacerdos et Pontifex
Sacerdos et Pontifex,
et virtutum opifex,
pastor bone in populo,
sic placuisti Domino.
Wara l-Arċisqof elett akkumpanjat mill-membri
tal-Kapitlu Metropolitan imorru proċessjonalment
fis-sagristija.
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II
QUDDIESA SOLENNI

Waqt id-dħul solenni tas-saċerdoti fil-Katidral, il-kor
u l-ġemgħa jkantaw:
Magħqudin b’Fehma Waħda
Magħqudin b’fehma waħda ngħajtulek,
O Mulej, nitolbuk nagħtuk ġieħ.
Hawn f’riġlejn l-altar tiegħek inġbarna,
Biex noffrulek ix-xogħol u l-mistrieħ.
Bħal Samwèl issejħilna bil-Kelma;
Bħal Samwèl tistedinna naqduk;
U tagħtina l-qawwa ta’ mħabbtek,
Biex b’qalb kbira nħaffu nħobbuk.
Qlubna timla bil-Kelma setgħana,
U widnejna tiftħilna għas-smigħ;
Ta’ stedina li mħabbtek tagħmlilna,
U għalhekk ġejna lkoll nagħtuk ġieħ.
Ħlaqtna sbieħ, ħlaqtna lkoll nixbhu lilek;
U żrajt fina l-ħajja bla tmiem.
Bil-mewt t’Ibnek għamiltna uliedek,
Bil-Qawmien tajtna s-sebħ, tajtna s-sliem.
Aħna għatxana biex nafu fejn tgħammar;
Kollna ħeġġa nixtiequ nagħrfuk;
Inti tgħammar kemm fina kemm fostna;
Miegħek tridna biex kollok nafuk.
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Kun is-sliem u l-għajnuna ta’ ruħna,
Biegħed minna kull ħsara kull dnub.
Inwegħduk imħabbitna għal dejjem,
Fik tamitna Int l-hena tal-qlub.
Waqt id-dħul solenni tal-kappillani u l-arċiprieti filKatidral, il-kor u l-ġemgħa jkantaw:
Alla Kbir
Alla kbir, ħanin, setgħan,
Inti l-għajn ta’ kull qdusija;
Min jaqdik ikun ferħan,
Min iħobbok jgħix fid-dinja.
R/. Lilek nagħtu l-akbar ġieħ,
O Mulej Sultan rebbieħ.
Alla kbir, Qaddis dejjiem,
Int il-milja tal-qalb tagħna,
Minnek nafu l-ferħ u s-sliem,
Bik ir-ruħ kuljum tistagħna. R/.
Alla kbir, Ħallieq u Sid,
Inti l-art u s-sema tħaddan;
Fejn jiċħduk hemm it-taħwid,
Fejn jgħożżuk is-sliem isaltan. R/.
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RITI TAL-BIDU
Il-purċissjoni għal fuq l-altar timxi f’din l-ordni: Iddjaknu bil-ktieb tal-Evanġelju, wara jimxu d-djakni
l-oħra, il-presbiteri konċelebranti, l-Isqfijiet u flaħħar l-Arċisqof elett u n-Nunzju Appostoliku. F’dan
il-waqt il-kor u l-ġemgħa jkantaw dan is-salm:
Leħnek mis-Sema
Leħnek mis-sema sejjaħli, Mulejja,
biex niġi għandek ħa ngħixu flimkien.
R/. Isbaħ mill-għana tal-qniepen filgħodu,
isbaħ mill-ilħna ferrieħa tat-tfal.
Leħnek mis-sema sejjaħli, Mulejja,
biex niġi għandek ħa ngħixu flimkien.

Niżlet mis-sema u strieħet ġo qalbi,
is-sejħa tiegħek biex ngħixu flimkien.
R/. Isbaħ mill-għana tal-qniepen filgħodu,
isbaħ mill-ilħna ferrieħa tat-tfal.
Niżlet mis-sema u strieħet ġo qalbi,
is-sejħa tiegħek biex ngħixu flimkien.
In-Nunzju appostoliku:
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
R/. Amen.
In-Nunzju appostoliku jsellem lill-ġemgħa:
Pax vobis
R/. Et cum spiritu tuo.

Idek ħanina fid-dalma tmexxini,
il-kelma tiegħek timlieni bil-ferħ.
R/. Isbaħ mill-għana tal-qniepen filgħodu,
isbaħ mill-ilħna ferrieħa tat-tfal.
Idek ħanina fid-dalma tmexxini,
il-kelma tiegħek timlieni bil-ferħ.
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IR-RIT TAL-ĦATRA TA’ MONSINJUR
SCICLUNA BĦALA ARĊISQOF TA’ MALTA
Il-Bolla tal-Papa Franġisku tintwera lill-membri
tal-Kulleġġ tal-Konsulturi u lill-ġemgħa, imbagħad
tinqara l-ewwel bil-Latin u wara traduzzjoni bilMalti. Permezz ta’ din il-Bolla Monsinjur Charles J.
Scicluna jirċievi l-mandat ta’ Arċisqof ta’ Malta.
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FRANĠISKU, Isqof, Qaddej tal-Qaddejja ta’ Alla:
Lill-Għażiż Ħuna Charles Jude Scicluna, Isqof
titulari ta’ San Leone, Amministratur Appostoliku
tas-Sede Metropolitana ta’ Malta, magħżul bħala
Arċisqof Metropolita tal-istess Arċidjoċesi, saħħa
u l-barka appostolika. Billi hija x-xewqa kbira
tagħna, is-Suċċessur ta’ San Pietru u r-Ragħaj
Suprem tal-Merħla kollha tal-Mulej, li naħtru Ragħaj
biex imexxi l-Knisja Metropolitana, antika u
magħrufa ta’ Malta, li sfat vakanti bir-rinunzja
tal-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Pawlu Cremona
O.P., inti, għażiż ħuna, li, mogħni b’doni mseddqa
u espert fl-oqsma Ekkleżjastiċi, fit-Teologija u
fid-Dritt Kanoniku, l-ewwel ħdimt b’ħila u għerf
fil-Kurja Rumana, imbagħad kont Isqof Awżiljarju
tal-istess Djoċesi u issa inti tamministraha, inti
meqjus sew bħala idoneu li treġiha. Għalhekk, wara
li smajna l-parir tal-Kongregazzjoni għall-Isqfijiet,
bl-Awtorità Appostolika tagħna, waqt li nħolluk
mir-rabta mas-Sede titulari ta’ San Leone u millħidma pastorali imsemmija, ninnominawk Arċisqof
Metropolita ta’ Malta bid-drittijiet u d-dmirijiet
kollha. Nordnaw li din l-Ittra tkun mgħarrfa lillKleru u lill-Poplu tal-Istess Sede u neżortawhom
biex jilqgħuk bil-qalb u li jibqgħu magħqudin
miegħek. J’Alla, għażiż Ħuna, li megħjun midDoni tal-Ispirtu Paraklitu, lill-[Insara] Fidili afdati
lilek tkun tista’ tfakkarhom fil-kliem ta’ San Pawl
Appostlu, li, kif żgur taf, għex [għal żmien] f’Malta:
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“Mill-bqija, ħuti, ifirħu, ħabirku għall-perfezzjoni,
isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta’ fehma
waħda, żommu s-sliem, u Alla tal-imħabba u s-sliem
ikun magħkom”. (2 Kor 13,11). Il-Grazzja tal-Mulej,
bl-interċessjoni tal-Verġni Marija, tkun dejjem
miegħek u ma’ din il-Komunità Ekkleżjali Maltija
tant għażiża għalina. Mogħtija f’Ruma, minn San
Pietru, illum is-sebgħa u għoxrin jum tax-xahar ta’
Frar tas-Sena tal-Mulej elfejn u ħmistax, it-tieni talPontifikat tagħna.
Franġisku
Wara l-qari tal-Bolla, il-kor u l-ġemgħa jkantaw:
Deo Gratias.
Monsinjur Paul Cremona, OP, Arċisqof emeritu ta’
Malta, jersaq fuq l-Arċisqof Scicluna u jagħmel din
it-talba:
Nitolbu.
O Alla, ragħaj u mexxej tal-fidili kollha,
int qegħedt il-qaddej tiegħek Charles,
fuq il-Knisja ta’ Malta
u ridtu jkun ir-ragħaj tagħha;
ixħet fuqu ħarsa ta’ tieba u għinu,
ħalli bil-kelma u l-eżempju tiegħu jfittex il-ġid
ta’ dawk li inti qegħiedtu fuqhom,
u hekk jasal għall-ħajja ta’ dejjem
flimkien mal-merħla li fdajtlu f’idejh.
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B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,
li miegħek jgħix u jsaltan
flimkien mal-Ispirtu s-Santu,
Alla, għal dejjem ta’ dejjem.
R/. Ammen.
In-Nunzju Appostoliku jwassal lil Monsinjur
Arċisqof fuq is-sedja u jagħtih il-baklu. Il-W. Rev.
Gordon Refalo, President tal-Kulleġġ tal-Kappillani,
jagħmel diskors ta’ merħba lill-Arċisqof. Wara,
l-Arċisqof jilqa’ t-tislima ta’ rappreżentanza talkleru u l-poplu. Imbagħad jinżel isellem lill-ogħla
awtoritajiet tal-pajjiż u lill-ġenituri.

Il-GLORJA
L-Arċisqof jintona l-Glorja u l-kor ikompli bil-kant
tal-innu:
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
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qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris. Amen.

IL-KOLLETTA
Ir-Riti tal-Bidu jagħlqu bit-talba tal-Kolletta.
Monsinjur Arċisqof jistieden il-ġemgħa għat-talb u
wara mument ta’ skiet jagħmel it-talba:
Nitolbu.
O Alla, f’kull waħda mill-Knejjes, li huma miexja
lejk fuq din l-art,
int turi l-Knisja tiegħek, waħda, qaddisa, kattolika u
appostolika;
agħmel li aħna, il-poplu tiegħek,
inkunu magħquda mar-ragħaj tagħna
u ninġabru ġemgħa waħda fl-Ispirtu s-Santu
permezz tal-Evanġelju u l-Ewkaristija,
biex nistgħu nidhru bħala xbieha xierqa
tal-poplu tiegħek kollu kemm hu,
u nkunu sinjal u mezz tal-preżenza ta’ Kristu fiddinja.
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B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,
li miegħek jgħix u jsaltan
flimkien mal-Ispirtu s-Santu,
Alla, għal dejjem ta’ dejjem.
R/. Ammen.
LITURĠIJA TAL-KELMA
Il-lettur jersaq lejn l-ambone biex ixandar l-ewwel
qari.
L-EWWEL QARI
Il-Parir ta’ Ġetru.
Qari mill-Ktieb tal-Eżodu.				
Eżodu 18, 13-27
F’dak iż-żmien: Mosè qagħad jagħmel il-ħaqq
lill-poplu u l-poplu qagħad quddiem Mosè minn
filgħodu sa filgħaxija. U Ġetru ra kulma kien
qiegħed jagħmel Mosè lill-poplu, u qallu: “X’inhu
dan li qiegħed tagħmel lill-poplu? Għaliex qiegħed
bilqiegħda waħdek u l-poplu wieqaf quddiemek
minn filgħodu sa filgħaxija?” U Mosè qal lil ħatnu:
“Għaliex il-poplu jiġi għandi jaraw xi jgħid Alla.
U meta jkollhom xi ħaġa jiġu għandi biex nagħmel
ħaqq bejn bniedem u ieħor. U ngħallimhom iddeċiżjonijiet u t-twissijiet ta’ Alla.” U Ġetru, ħaten
27

Mosè, wieġbu: “Mhux sewwa kif qiegħed tagħmel.
Tinkedd int u jinkedd il-poplu li hawn miegħek.
Għax dan ix-xogħol hu wisq għalik, u int ma tistax
tagħmlu waħdek. Issa isma’ milli se ngħidlek.
Nagħtik parir, u Alla jkun miegħek! Int tidher għallpoplu quddiem Alla, u tressaq quddiemu kulma
jinqala’. Għallimhom id-deciżjonijiet u t-twissijiet,
u għarrafhom it-triq li minnha għandhom jgħaddu,
u x’għandhom jagħmlu. U int tagħżel nies ta’ ħila
mill-poplu, nies li jibżgħu minn Alla, nies ta’ fiduċja
u jobogħdu r-regħba; u qegħedhom kapijiet tal-eluf,
kapijiet tal-mijiet, kapijiet tal-ħamsinijiet, u kapijiet
tal-għaxriet. Dawn jagħmlu l-ħaqq lill-poplu f’kull
żmien; u meta jkun hemm xi ħaġa kbira jġibuha
quddiemek; u kull ħaġa żgħira jiġġudikawha huma.
Hekk jeħfieflek ix-xogħol, u huma jerfgħu l-piż
miegħek. Jekk tagħmel dan - u Alla hekk jikkmandak
- iżżomm sħiħ int, u dan il-poplu jasal bis-sliem
f’postu.” Mosè sama’ minn kliem ħatnu u għamel
kulma qallu: għażel nies ta’ ħila mill-poplu ta’ Iżrael
kollu, u qegħedhom kapijiet fuq il-poplu, kapijiet
tal-eluf, kapijiet tal-mijiet, kapijiet tal-ħamsinijiet u
kapijiet tal-għaxriet. U dawn kienu jagħmlu l-ħaqq
lill-poplu ż-żmien kollu. Il-kwistjonijiet iebsa kienu
jġibuhom quddiem Mosè, u kull ħaġa żgħira kienu
jiġġudikawha huma. Mosè mbagħad ħalla lil ħatnu
jitlaq, u dan mar lejn pajjiżu.
Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.
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Is-salmista jkanta s-salm bil-poplu jwieġeb permezz
tar-responsorju.
SALM RESPONSORJALI
Radd il-ħajr għall-ġid tas-sema.
R/. Hieni l-bniedem li inti tagħżel Mulej.

Salm 65

Hieni l-bniedem li inti tagħżel
u tqiegħdu jgħammar fit-tempju tiegħek.
Bil-ġid ta’ darek nixbgħu
fit-tempju mqaddes tiegħek. R/.
Tal-għaġeb kif tweġibna bil-ġustizzja tiegħek,
o Alla tas-salvazzjoni tagħna.
Int tama ta’ min jgħix fi truf l-art
u fi gżejjer fl-ibħra mbiegħda. R/.
Int twaqqaf fis-sod il-muntanji b’qawwietek,
int imħażżem bis-saħħa.
Int issikket l-għajjat tal-ibħra,
u t-tixwix tal-popli. R/.
U jibżgħu dawk li jgħammru fi truf l-art
quddiem l-għeġubijiet tiegħek.
Inti żżur l-art u ssaqqiha,
u tagħniha bil-ġid tiegħek. R/.
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Fawwart is-sena bi tjubitek,
triqatek bil-ġid joktru.
Joqtru bin-nida l-mergħat tad-deżert,
u bil-ferħ jitħażżmu l-għoljiet. R/.
Il-lettur jersaq lejn l-ambone biex ixandar it-tieni qari.
IT-TIENI QARI
Il-Ministeru tal-Appostli.
Qari mill-ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lillKorintin.
1 Kor 4, 1-21
Ħuti: In-nies għandhom iħarsu lejna bħala ministri ta’
Kristu u amministraturi tal-misteri ta’ Alla. Issa barra
minn dan, l-amministraturi wieħed jistenniehom li
jkunu fidili. Iżda ngħid għalija, ftit li xejn jimpurtani
li nkun iġġudikat minnkom jew minn xi tribunal talbnedmin; anqas jiena stess ma niġġudika lili nnifsi.
Tassew li jiena stess ma nħoss xejn fuq il-kuxjenza
tiegħi; iżda mhux b’daqshekk jien iġġustifikat; hu
l-Mulej li jiġġudikani. Għalhekk tiġġudikawx qabel
il-waqt sa ma jiġi l-Mulej: hu għad joħroġ għad-dawl
dak li hu moħbi fid-dlam, u jikxef il-fehmiet mistura
tal-qlub. U mbagħad kull wieħed jieħu mingħand Alla
t-tifħir li jkun jistħoqqlu.
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Dan kollu, ħuti, għedtu għalija u għal Apollo
minħabba fikom, biex minna intom titgħallmu
x’jiġifieri: “Mhux iktar milli hemm miktub”, ħalli
ħadd minnkom ma jintefaħ b’wieħed kontra l-ieħor.
Int, min hu li għażlek? X’għandek li ma ngħatalikx?
U jekk ingħatalek, l-għala tiftaħar bħallikieku ma
ngħatalek xejn? Intom ġa mxebbgħin! Intom ġa
stagħnejtu! Issaltnu mingħajrna! Jalla ssaltnu ħa
nsaltnu aħna wkoll magħkom. Jien naħseb li lilna
l-appostli Alla xeħitna għall-aħħar wara kulħadd
bħallikieku telaqna għall-mewt; għax sirna spettaklu
għad-dinja, għall-anġli u għall-bnedmin. Aħna
boloh minħabba fi Kristu, intom għaqlin fi Kristu;
aħna dgħajfa, u intom qawwija; intom nies talġieħ, aħna bla ġieħ. Sa issa stess aħna bil-ġuħ u
bil-għatx, bilkemm imlibbsa; imsawta u bla dar;
ninkeddu u naħdmu b’idejna stess. Iżebilħuna,
u nbierku; jaħqruna, u nistabru; jgħidu fuqna, u
nwieġbu bil-ħlewwa. Sirna qisna l-knis tad-dinja,
ir-rimi ta’ kulħadd sal-lum. M’iniex nikteb dan biex
inħammrilkom wiċċkom, imma biex inwiddibkom,
bħal uliedi għeżież. Għax jekk għandkom bl-eluf
għalliema fi Kristu, ma għandkomx ħafna missirijiet;
għax jiena hu li, bl-Evanġelju, nissiltkom fi Kristu
Ġesù. Bil-qawwa kollha nitlobkom: ixbhu lili.
Għalhekk bgħattilkom lil Timotju, ibni l-għażiż u
fidil fil-Mulej; huwa jfakkarkom fl-imġiba tiegħi fi
Kristu Ġesù kif ngħallem f’kull Knisja kullimkien.
Xi wħud tkabbru, bħallikieku m’iniex ġej għandkom.
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Imma ma ndumx ma niġi, jekk il-Mulej irid, u
nkun naf mhux it-tpaċpiċ tagħhom, iżda x’qawwa
għandhom dawn l-imkabbrin. Għax is-Saltna ta’ Alla
mhijiex fit-tpaċpiċ, imma fil-qawwa. Xi tridu? Niġi
għandkom bil-bastun, jew bl-imħabba u bl-ispirtu
tal-ħlewwa?
Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.
Imbagħad titkanta l-akklamazzjoni ta’ qabel
l-Evanġelju.
VERS QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 10, 11
Glorja u tifħir lilek Kristu.
R/. Glorja u tifħir lilek Kristu.
“Jiena r-ragħaj it-tajjeb,” jgħid il-Mulej, “Ir-ragħaj
it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.”
R/. Glorja u tifħir lilek Kristu.
F’dan il-mument l-Arċisqof jitfa’ ftit inċens
fiċ-ċensier.
Wara dan, id-djaknu li ser ixandar l-Evanġelju
jagħmel inkin profond quddiem l-Arċisqof u
minn taħt l-ilsien jitolbu l-barka:
Missier, nitolbok tberikni.
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L-Arċisqof jgħid minn taħt l-ilsien:
Il-Mulej ikun f’qalbek u f’fommok
biex ixxandar sewwa u kif jixraq l-Evanġelju tiegħu:
Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu.
Id-djaknu jagħmel is-sinjal tas-salib u jwieġeb:
Ammen.
L-EVANĠELJU
Ġesù lil Pietru: “Tħobbni int?”
Id-djaknu jersaq lejn l-ambone akkumpanjat
mill-ministri bix-xemgħat u ċ-ċensier, u jgħid:
Il-Mulej magħkom.
Il-poplu jwieġeb:
U miegħek ukoll.
Id-djaknu:
✠ Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann.
Ġw 21, 15-19
Il-poplu jwieġeb:
Glorja lilek, Mulej.
Imbagħad id-djaknu jinċensa l-ktieb u jxandar
l-Evanġelju.
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F’dak iż-żmien, wara li kielu xi ħaġa, Ġesù qal
lil Xmun Pietru: “Xmun bin Ġwanni, tħobbni int
aktar minn dawn?” “Iva, Mulej,” wieġbu,”int taf
li nħobbok.” Qallu: “Irgħa l-ħrief tiegħi.” Staqsieh
għat-tieni darba: “Xmun bin Ġwanni, tħobbni int?”
“Iva, Mulej,” wieġbu, “int taf li nħobbok.” Qallu:
“Irgħa n-nagħaġ tiegħi.” Għat-tielet darba staqsieh:
“Xmun bin Ġwanni, tħobbni?” Pietru ħass għafsa
ta’ qalb għax staqsieh għat-tielet darba, ‘Tħobbni?’
u qallu: “Mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok.”
Qallu Ġesù: “Irgħa n-nagħaġ tiegħi. Tassew tassew
ngħidlek, meta kont żagħżugħ, kont titħażżem
waħdek u tmur fejn trid; imma meta tixjieħ, int tiftaħ
idejk u ħaddieħor iħażżmek u jieħdok fejn ma tkunx
trid.” Dan qalu biex ifisser b’liema mewta kien sejjer
jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesù ssokta jgħidlu:
“Ejja warajja.”
Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.
OMELIJA
TALBIET TAL-ĠEMGĦA
Il-Liturġija tal-Kelma tagħlaq bit-talba tal-fidili.
L-Arċisqof jistieden lill-ġemgħa biex b’fidi u
b’umiltà tressaq it-talbiet tagħha.
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Arċisqof:
Ejjew nitolbu lil Alla Missierna biex jimliena bilgrazzja tiegħu ħalli nkunu nistgħu nimxu fuq il-passi
ta’ Sidna Ġesù Kristu li huwa t-Triq, il-Verità u
l-Ħajja tagħna.
Id-djaknu jħabbar il-fehma tal-Knisja u wara
mument ta’ skiet, l-animatur iressaq it-talba.
Djaknu:
Nitolbu għall-Knisja Mqaddsa u għar-Rgħajja
tagħna.
Animatur:
Għall-Papa Franġisku, għall-Isqfijiet, u għall-ministri
kollha tiegħek biex bla waqfien ikomplu l-missjoni
ta’ Ibnek, billi jibnu l-komunità nisranija fuq din l-art
u jwassluna fis-sema pajjiżna. Nitolbu. R/. Ismagħna,
nitolbuk Mulej.
Djaknu:
Nitolbu għal Monsinjur Charles Scicluna fil-bidu talministeru tiegħu bħala Arċisqof tad-djoċesi għażiża
tagħna.
Animatur:
Għal Monsinjur Arċisqof biex tkompli tixħet fuqu
l-barka tiegħek, ħa jkompli jaqdi lilek b’fedeltà u
b’ġenerożità. Nitolbu. R/. Ismagħna, nitolbuk Mulej.
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Djaknu:
Nitolbu għall-mexxejja tad-dinja u ta’ pajjiżna.

Djaknu:
Nitolbu għal dawk li ħallew din id-dinja qabilna.

Animatur:
Għal dawk kollha li għandhom is-setgħa fil-pajjiżi
tad-dinja u f’pajjiżna, biex iddawwal moħħhom ħalli
fid-deċiżjonijiet tagħhom ikunu mqanqla mill-valuri
tal-verità u tal-ġustizzja. Nitolbu. R/. Ismagħna,
nitolbuk Mulej.

Animatur:
Nitolbuk Mulej għal dawk li telqu qabilna bis-sinjal
tal-fidi, biex int tħaddanhom miegħek għal dejjem.
Nitolbu. R/. Ismagħna, nitolbuk Mulej.

Djaknu:
Nitolbu għat-tfal u ż-żgħażagħ.
Animatur:
Għat-tfal u għaż-żgħażagħ, biex tagħtihom id-don
tal-għerf ħalli jagħrfu r-rieda tiegħek
u d-don tal-qawwa ħalli jwettquha f’ħajjithom.
Nitolbu. R/. Ismagħna, nitolbuk Mulej.
Djaknu:
Nitolbu għas-saħħa tal-familji tagħna.
Animatur:
Nitolbuk Mulej għall-familji biex bil-grazzja tassagrament taż-żwieġ ikunu knejjes fid-dar fejn il-liġi
mqaddsa tiegħek tkun imħarsa bir-reqqa. Nitolbu. R/.
Ismagħna, nitolbuk Mulej.
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Monsinjur Arċisqof jagħlaq dawn it-talbiet:
Missierna li inti fis-smewwiet, Ibnek Ġesù wriena
mħabbtek u l-preżenza tiegħek
fil-qalb ta’ dawk kollha li jfittxu li jħobbuk. Agħtina
l-Ispirtu tiegħek, biex ilkoll ngħixu skont is-sejħa
tagħna dejjem iżjed bil-ferħ u l-ħeġġa. Bl-istess
Kristu Sidna.
R/. Ammen.
LITURĠIJA TAL-EWKARISTIJA
Imbagħad jibda l-kant tal-offertorju. F’dan
il-waqt, il-ministri jqiegħdu l-korporal, ilpurifikatur, il-kalċijiet u l-missal fuq l-altar. Ilfidili, bħala sinjal tas-sehem tagħhom, itellgħu
l-offerti tal-ħobż u tal-inbid għall-Ewkaristija.
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Niftħulek Beraħ
Niftħulek beraħ dawn il-qlub
biex tidħol tgħammar Int, Mulej,
u tibqa’ magħna tul iż-żmien
u tkun in-nifs li ngħixu bih.
Ġibnielek dan il-qamħ ifuħ
li qtajna mill-għelieqi llum,
dan huwa r-riżq ta’ dawn l-idejn
li jaħdmu kollox kif trid Int.
Mid-dwieli tqal bl-għenieqed sbieħ
qtajnielek l-isbaħ frott li sar,
b’idejna ħdimna x-xogħol tal-art
u saqqejnieh bil-qtar tad-dmugħ.
Jekk dan il-ħobż u dan l-inbid
isiru l-ikel tagħna lkoll,
ħadd minna qatt ma jieħdu l-ġuħ,
ħadd minna qatt ma jaqbdu l-għatx.
Itmagħna iżjed minn dal-ħobż,
isqina aktar dan l-inbid,
sikwit, Mulej, jeħodna l-ġuħ,
sikwit, Mulej, jaqbadna l-għatx.
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Int timla l-baħħ ta’ dawn il-qlub
li jfittxu lilek fit-tiġrib,
Int biss id-dawl li jimla l-jum,
Int biss il-faraġ ta’ bil-lejl.
Għajnejk jistrieħu fuqna biss
u jħarsu lejna lejl u nhar,
għajnejk jinfduna w jinżlu dritt
fil-qiegħ ta’ dawn il-qlub henjin.
Idejk jiftħulna l-mogħdijiet
u tul it-triq ma nintilfux,
idejk jirfduna fit-tfixkil
biex meta nqumu ma naqgħux.
Ma jxerred ħadd id-dmugħ għalxejn
min jerħi qalbu biss f’idejk,
ma jogħtor ħadd, u ħadd ma jmut
min jibqa’ jafda dejjem fik.
L-Arċisqof, bilwieqfa f’nofs l-altar, jieħu l-patena
bil-ħobż, iżommha kemmkemm merfugħa ’l fuq, fuq
l-altar, u jgħid:
Imbierek int, Mulej, Alla tal-ħolqien kollu, għax fi
tjubitek tajtna l-ħobż li qegħdin noffrulek, frott talart u xogħol il-bniedem, li minnu jsir għalina l-ħobż
tal-ħajja.
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Imbagħad iqiegħed il-patena bil-ħobż fuq il-korporal.
Id-djaknu jixħet l-inbid u ftit ilma fil-kalci, waqt li
minn taħt l-ilsien jgħid:
Bil-misteru ta’ dan l-ilma u l-inbid,
ikollna sehem fin-natura divina ta’ Kristu,
kif hu ssieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin.
L-Arċisqof, jieħu l-kalci, iżommu kemmkemm
merfugħ ’il fuq, fuq l-altar u jgħid:
Imbierek int, Mulej, Alla tal-ħolqien kollu, għax fi
tjubitek tajtna dan l-inbid li qegħdin noffrulek, frott
tad-dielja u xogħol il-bniedem, li minnu jsir għalina
x-xorb tar-ruħ.
Iqiegħed il-kalċi fuq il-korporal, imbagħad
l-Arċisqof jagħmel inklinazzjoni profonda u minn
taħt l-ilsien jgħid:
Ilqagħna, Mulej, Alla tagħna, umli u niedma
quddiemek,
u agħmel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin
noffrulek.
L-Arċisqof jinċensa l-offerti, is-salib u l-altar. Iddjaknu jinċensa lill-Isqfijiet, Presbiteri u poplu. Wara
dan l-Arċisqof jaħsel idejh, waqt li minn taħt l-ilsien
jgħid:
Naddafni Mulej, minn ħżuniti, u d-dnub tiegħi
neħħili.
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L-Arċisqof jgħid:
Itolbu, ħuti, biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun
jogħġob lil Alla l-Missier li jista’ kollox.
Il-poplu jqum bilwieqfa u jwieġeb:
Jilqa’ l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju
għat-tifħir u l-glorja ta’ ismu,
għall-ħtiġiet tagħna
u tal-Knisja mqaddsa tiegħu.
TALBA FUQ L-OFFERTI
L-Arċisqof b’idejh miftuħa jgħid:
Mulej, aħna qegħdin niċċelebraw
it-tifkira tal-imħabba bla qjies ta’ Ibnek;
fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex il-frott tal-ħidma
feddejja tiegħu,
permezz tal-ministeru tal-Knisja mqaddsa,
ikun ta’ ġid għas-salvazzjoni tad-dinja kollha.
Bi Kristu Sidna.
Il-poplu jwieġeb:
R/. Ammen.
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PREFAZJU
Is-saċerdozju ta’ Kristu u l-ministeru tas-saċerdoti.
L-Arċisqof:
Il-Mulej magħkom.
R/. U miegħek ukoll.
Nerfgħu qlubna ’l fuq.
R/. Nerfgħuhom lejn il-Mulej.
Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna.
R/. Hekk sewwa u xieraq.
L-Arċisqof:
Sewwa u xieraq tassew,
Mulej, Missier qaddis, Alla ta’ dejjem li tista’ kollox,
tajjeb u ta’ ġid għas-salvazzjoni tagħna,
li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr.
Int ikkonsagrajt lil Ibnek il-waħdieni bl-Ispirtu
s-Santu,
u għamiltu l-Qassis il-Kbir
tal-Patt il-Ġdid li jibqa’ għal dejjem:
u bi ħsieb liema bħalu għoġbok tordna
li s-saċerdozju waħdieni tiegħu
jibqa’ dejjem fil-Knisja.
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Għax hu mhux biss iżejjen b’saċerdozju regali
lill-poplu miksub minnu,
iżda wkoll, fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu,
jagħżel lil xi wħud u, bit-tqegħid tal-idejn,
iseħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu.
U huma, f’ismu,
iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem
fl-ikla tal-Għid li jħejju għal uliedek,
imexxu bl-imħabba l-poplu qaddis tiegħek,
imantnuh bil-kelma tiegħek,
u jqawwuh bis-sagramenti.
Huma jiddedikaw ħajjithom għalik
u għas-salvazzjoni ta’ ħuthom,
iħabirku ħa jsiru xbieha ta’ Kristu,
u b’qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda
tal-fidi u tal-imħabba tagħhom.
Għalhekk, Mulej, aħna wkoll
mal-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħek,
infaħħruk u b’ferħ kbir intennulek:
SANCTUS
Il-kor ikanta:
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
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IT-TIELET TALBA EWKARISTIKA
L-Arċisqof:
Qaddis 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.
Il-konċelebranti kollha flimkien:
Għalhekk, Mulej,
ġejna quddiemek b’dawn l-offerti
biex ikunu kkonsagrati lilek:
miċ-ċokon tagħna nitolbuk,
qaddishom bl-Ispirtu tiegħek,
biex isiru l-Ġisem u ✠ d-Demm
ta’ Ibnek Ġesù Kristu Sidna,
li bi kmandament tiegħu
qegħdin niċċelebraw dan il-misteru.
Għax hu, fil-lejl li fih ingħata għalina,
ħa l-ħobż,
raddlek il-ħajr, bierek, qasam,
ta lid-dixxipli tiegħu, u qal:
Ħudu u kulu lkoll minn dan:
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għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom.
Hekk ukoll, wara l-ikla,
ħa l-kalci,
raddlek il-ħajr, bierek,
ta lid-dixxipli tiegħu, u qal:
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.
L-Arċisqof:
Dan hu l-misteru tal-fidi.
Il-kor u l-poplu jkantaw flimkien:
Kull darba li nieklu dal-ħobż u nixorbu dal-kalċi
nħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, sa ma tiġi.
Il-konċelebranti kollha flimkien:
Għalhekk, 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
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dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis.
Ħares, nitolbuk, lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek,
agħraf fiha l-Vittma
li bis-sagrificcju 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.
L-ewwel konċelebrant:
Nitolbuk 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,
ma’ żewġha San Ġużepp,
mal-Appostli u l-Martri glorjużi tiegħek,
u mal-Qaddisin kollha,
li, kif nittamaw, jidħlu dejjem għalina quddiemek.
It-tieni konċelebrant:
Agħmel, 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 Charles,
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il-kulleġġ episkopali,
u l-ministri kollha tiegħek,
u l-poplu kollu li inti ksibt għalik.
Ilqa’ bit-tieba
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.
Ħenn 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 inti tfawwar id-dinja b’kull ġid.
Konċelebranti flimkien:
Bi 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.
Il-kor u l-ġemgħa jkantaw:
R/. Ammen.
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IR-RIT TAT-TQARBIN
MISSIERNA
L-Arċisqof:
Ejjew nitolbu
kif għallimna u riedna nagħmlu l-Iben ta’ Alla
għas-salvazzjoni tagħna.
Kulħadd:
Missierna, li inti fis-smewwiet,
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,
u la ddaħħalniex fit-tiġrib,
iżda eħlisna mid-deni.
L-Arċisqof:
Eħlisna, nitolbuk, Mulej, minn kull deni;
agħtina, fit-tieba 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.
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Il-ġemgħa ttemm it-talba billi tgħid:
Għax tiegħek hi s-saltna,
il-qawwa u l-glorja għal dejjem.
L-Arċisqof:
Mulej Ġesù Kristu,
li għedt 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.
Il-ġemgħa twieġeb:
Ammen.
L-Arċisqof:
Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom.
Il-ġemgħa twieġeb:
U miegħek ukoll.
Djaknu:
Agħtu l-paċi lil xulxin.
L-Arċisqof jieħu l-ostja f’idejh, jaqsamha fuq ilpatena, jitfa’ biċċa żgħira minnha fil-kalċi u, minn
taħt l-ilsien, jgħid:
Il-Ġisem flimkien mad-Demm ta’ Sidna Ġesù Kristu
jkunu jiswew lilna, li se nitqarbnu bihom, għall-ħajja
ta’ dejjem.
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AGNUS DEI
Sadattant il-kor u l-ġemgħa jkantaw:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:  miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis
pacem.
L-Arċisqof jgħaqqad idejh ma’ xulxin u minn taħt
l-ilsien, jgħid:
Mulej Ġesù Kristu, Bin Alla l-ħaj,
bil-mewt tiegħek, kif ried minnek il-Missier,
u bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu,
int 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.
L-Arċisqof jagħmel ġenuflessjoni, jieħu f’idu l-ostja,
iżommha kemm kemm merfugħa ’l fuq, fuq ilpatena, u jgħid:
Dan hu l-Ħaruf ta’ Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet
tad-dinja: henjin dawk li huma mistiedna għall-ikla
tal-Ħaruf.
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U flimkien mal-poplu jgħid:
Mulej, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi,
iżda għid kelma waħda, u ruħi tkun imfejqa.
L-Arċisqof jgħid minn taħt l-ilsien:
Il-Ġisem ta’ Kristu jħarisni għall-ħajja ta’ dejjem.
U bil-qima jitqarben bl-ostja. Imbagħad jieħu l-kalċi
f’idejh u, minn taħt l-ilsien jgħid:
Id-Demm ta’ Kristu jħarisni għall-ħajja ta’ dejjem.
U bil-qima kollha jixrob id-Demm ta’ Kristu.
Imbagħad jieħu f’idejh il-pissidi u jersaq lejn dawk
li jkunu se jitqarbu. F’dan il-waqt il-kor u l-ġemgħa
jkantaw:
Ġejt mis-Sema
Ġejt mis-sema f’din l-art, O Bin Alla,
Biex tifdina mill-jasar tad-dnub;
Ġejt f’suritna biex tbati għalina,
Biex f’dik qalbek tiġborhom il-qlub.
Qalb ta’ Alla li ħalaq l-imħabba,
Qalb ta’ bniedem li tħoss għall-bnedmin;
Tixgħel dejjem ġo sidrek imħeġġeġ,
Biex tarana fi mħabbtek henjin.
			
			 Xerred fuqna minn qalbek ħanina,
Ġid is-sema kif dejjem xerridt;
	Fuq min ħabbek u talbek bil-ħniena,
	L-isbaħ grazzji li inti wegħedt.
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Fik il-ħniena, l-imħabba u l-faraġ,
Tal-qlub kollha, tal-kbar u ċ-ċkejknin;
Fik il-maħfra, Ġesù, għal min dineb,
Il-kenn ħelu tal-qlub maħqurin.
Fik il-qawwa tal-martri rebbieħa,
F’għoxrin seklu msoqqija bid-demm;
Fik il-fidi tal-qlub tal-qalbiena,
Baqgħet sħiħa u qatt ma tintemm.
			 Xerred fuqna minn qalbek ħanina,
Ġid is-sema kif dejjem xerridt;
	Fuq min ħabbek u talbek bil-ħniena,
	L-isbaħ grazzji li inti wegħedt.
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
Għalik l-anġli dlonk titniehed,
Inti l-hena tal-bnedmin.
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
Nadurawk, ja Ħobż tas-sema,
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
Int il-ħlewwa tal-qawwija,
Inti s-saħħa tal-fqajrin.
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
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Nadurawk, ja Ħobż tas-sema,
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
Inti l-qawma ta’ min raqad,
Inti l-għaxja tal-ħajjin.
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
Nadurawk, ja Ħobż tas-sema,
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
Insellmulek, Alla moħbi,
Inti biss taħkem is-snin.
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
TALBA WARA T-TQARBIN
L-Arċisqof wieqaf quddiem is-sedja jgħid:
Nitolbu.
Mulej, wettaq sal-aħħar il-Knisja tiegħek
fil-fidi sħiħa, fil-qdusija tal-ħajja,
fl-imħabba tal-aħwa u fir-rabta safja miegħek;
ibqa’ dejjem mexxiha bil-għajnuna tiegħek,
int li qatt ma tieqaf tgħajjixha
bil-ġisem qaddis u l-kelma ħajja ta’ Ibnek Ġesù
Kristu Sidna,
li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem.
Il-ġemgħa twieġeb:
Ammen.
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IR-RIT TAL-GĦELUQ
BARKA SOLENNI
Imbagħad l-Arċisqof jagħti l-barka solenni:
Il-Mulej magħkom.
Kulħadd iwieġeb:
U miegħek ukoll.
L-Arċisqof:
Ikun imbierek isem il-Mulej.
Kulħadd iwieġeb:
Issa u għal dejjem.
L-Arċisqof:
L-għajnuna tagħna f’isem il-Mulej.
Kulħadd iwieġeb:
Li għamel is-sema u l-art.
L-Arċisqof:
Iberikkom Alla li jista’ kollox,
✠ il-Missier, ✠ l-Iben, u ✠ l-Ispirtu s-Santu.
Kulħadd iwieġeb:
Ammen.
Djaknu:
Morru fil-paċi ta’ Kristu.
Kulħadd iwieġeb:
Irroddu ħajr lil Alla.
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Waqt li d-Djakni, Saċerdoti konċelebranti, u Isqfijiet
jidħlu fis-sagrestija, l-kor u l-ġemgħa jkantaw:
Lil Marija Reġina
O Marija l-iżjed ħelwa,
Art u sema jfaħħruk,
Ġieħ u qima ta’ Reġina
Bl-akbar ferħ it-tnejn jagħtuk.
R/.	B’dik l-imħabba li int biha
L-itjeb, l-oħla, l-eqdes Omm,
O Reġina, il-mant tiegħek
Fuqna dejjem dejjem żomm.
O Reġina, liema ħliqa,
Liema qalb ma tifraħx bik,
Ma tixtieqx li d-dinja kollha
Bl-akbar qima ġieħ tagħtik? R/.
It-tron tiegħek, o Reġina,
Magħruf sewwa minn kulħadd,
Jiddi dejjem bl-isbaħ dija
Bħal ta’ xemx li ma tgħib qatt. R/.
Jafuh sewwa u bih jiftaħru
Dawk uliedek l-imsejknin.
Li lejh jersqu b’toqol f’qalbhom
Jerġgħu lura wisq henjin. R/.
55

Gian Battista Conti, Exivit Vincens Ut Vinceret [Ħareġ Rebbieħ Biex Jirbaħ] (Apok 6:2), 1949.
Żejt fuq it-tila, Koppla tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria, Għawdex
Ritratt: Joe Attard

