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INFORMAZZJONI DWAR IĊ-ĊELEBRAZZJONIJIET LITURĠIĊI TAT-TRIDU 

TAL-GĦID 

 

1. Ħamis ix-Xirka: Il-Quddiesa taż-Żjut – 18 ta’ April, 9:15 a.m.  

Din hija l-unika Quddiesa li tiġi ċċelebrata f’Ħamis ix-Xirka filgħodu, mill-Arċisqof 

flimkien mas-saċerdoti tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Din il-Quddiesa ssir fil-Konkatidral ta’ 

San Ġwann. L-enfasi tagħha huwa fuq l-għaqda li Ġesù xtaq li jkun hemm bejn dawk 

li jemmnu fih, b’mod speċjali dawk li ġew afdati biex ikomplu l-ħidma tiegħu. F’din 

il-Quddiesa s-saċerdoti jġeddu l-wegħdiet tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom, 

b’tiġdid ta’ impenn tal-għaqda bejniethom u mal-isqof tagħhom. Fiha wkoll jitbierku 

ż-żjut tal-morda u tal-katekumeni, u jiġi kkonsagrat iż-żejt, mħallat bil-fwejjaħ, 

tal-griżma. Dawn iż-żjut jintużaw fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti matul is-sena, sa 

Ħamis ix-Xirka ieħor. Iż-żejt tal-griżma jintuza wkoll waqt l-ordinazzjoni ta’ saċerdoti u 

isqfijiet u fil-konsagrazzjoni ta’ knejjes jew altari. 

 

2. Ħamis ix-Xirka: It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej – 18 ta’ April, 6:00 p.m. 

It-Tifkira Solenni tal-Aħħar Ikla tal-Mulej tibda f’xi ħin wara nżul ix-xemx, xħin ikun qed 

joqrob il-lejl. Matulha, il-Knisja tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija u l-istituzzjoni tal-qadi 

bħala l-ministeru ewlieni tal-Knisja wara x-Xandir tal-Kelma. Din iċ-ċelebrazzjoni fiha 

erba’ taqsimiet: 

i. Liturġija tal-Kelma 

ii. Ħasil tar-Riġlejn 

iii. Liturġija tal-Ewkaristija 

iv. Purċissjoni għall-post tal-Adorazzjoni 

 

Iċ-ċelebrazzjoni tal-lum tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija u tal-Ordni Sagri fil-Kuntest 

tat-tridu tal-Għid, li jibda f’din il-Quddiesa u jkompli sal-Vġili tal-Għid is-Sibt 

bil-lejl. Fil-fatt, il-Knisja tħeġġiġna biex l-adorazzjonijiet li nagħmlu llum u għada, ma 

jkunux ikkonċentrati fuq l-Ewkaristija — illum sa nofsillejl biss jistgħu jsiru 



 
 

 
 
 

adorazzjonijiet solenni — iżda riflessjoni dwar dak li beda fiċ-Ċenaklu, twettaq fuq 

il-Golgota u sab il-qofol tiegħu fil-Qawmien nhar Ħadd il-Għid. Matul din 

iċ-ċelebrazzjoni, iċ-ċelebrant jaħsel ir-riġlejn ta’ numru ta’ persuni li jirrappreżentaw 

il-komunità Nisranija. Bħala ġest simboliku, iċ-ċelebrant iwettaq il-kmand ta’ Ġesù 

lid-dixxipli li għaddih lilna San Ġwann f’Kapitlu 13 tal-Evanġelju tiegħu. Dan il-ġest 

jisħaq dak li Ġesù ried li jkun il-qofol tal-ħajja ta’ dawk li jemmnu fih, jiġifieri li jħobbu 

lill xulxin b’mod konkret li jidher fil-qadi ta’ kulħadd mingħajr interessi. 

 

3. Il-Ġimgħa l-Kbira: It-Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej – 19 ta’ 

April, 3:30pm 

It-Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej issir għall-ħabta tat-tlieta ta’ 

waranofsinhar, biex il-fidili jifhmu li qed jgħixu mument b’mument il-ħinijiet l-iktar 

importanti fil-Misteru tal-Fidwa tagħna. L-enfasi ta’ din l-azzjoni liturġika hija mibnija 

fuq is-skiet u l-ġabra. Is-sempliċità ta’ din iċ-ċelebrazzjoni żżid fid-drammatiċità tagħha 

u hekk tgħin iktar lill-Insara jirriflettu fuq dan il-ħin għażiż fil-ħajja ta’ Ġesù. Huwa 

għalhekk li ma jintużawx strumenti ta’ mużika iżda kant bil-vuċijiet biss. 

Id-drammaticità toħroġ mid-dlam fil-Knisja, u mill-ħinijiet ta’ skiet, fid-dħul, waqt li 

ċ-ċelebranti jimteddu mal-art, qabel ir-Rakkont tal-Passjoni, bejn talba u oħra, waqt 

il-wasla tas-Salib għall-Adorazzjoni, waqt li jitneżża’ l-artal, waqt li jitwassal 

Ġesù Ewkaristija u fil-ħruġ; kollha huma mezzi ta’ talb u riflessjoni. Din iċ-ċelebrazzjoni 

fiha tliet taqsimiet: 

 

i. Liturġija tal-Kelma u Talbiet Universali 

ii. Adorazzjoni tas-Salib 

iii. Tqarbin 

 

Fil-Ġimgħa l-Kbira biss, wara l-Azzjoni Liturġika, l-Insara huma mħeġġa jinżlu 

għarkupptejhom quddiem is-salib li permezz tiegħu l-Mulej wasslilna s-Salvazzjoni. 

 

 

4. Sibt il-Għid: Il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet – 20 ta’ April, 

8 p.m. 

 

Il-Vġili tal-Għid wara nżul ix-xemx tas-Sibt fi dħul il-lejl. Hija liturġija unika li l-qofol 

tagħha jintlaħaq fil-mument tal-Konsagrazzjoni, kif jiġri f’kull Quddiesa, meta l-ħobż u 

l-inbid jinbidlu fil-ġisem u d-demm ta’ Kristu ħaj. Bis-sehem tagħna f’dan il-vġili qaddis, 

l-ikbar u l-aqwa lejl tas-Sena Liturġika, aħna nxandru lid-dinja l-Qawmien mill-mewt 



 
 

 
 
 

tal-Mulej. Il-Liturġija tal-Magħmudija, wara li l-blandun jaqbad jitniżżel fl-ilma u jbierku, 

mhux biss jiġu mgħammda l-katekumeni, iżda lkoll kemm aħna niftakru fil-Magħmudija 

tagħna u nġeddu l-impenn li ħadna dakinhar, li nkunu dixxipli ta’ Kristu u dawl tad-dinja.  

 

Flimkien maċ-ċelebrazzjoni tal-Ħamis filgħaxija u dik tal-Ġimgħa l-Kbira, din tal-lum 

hija l-qofol tas-sena liturġika għaliex fiha l-Knisja tgħix mill-ġdid il-ġrajja 

tas-salvazzjoni, mhux b’nostalġija jew b’tifkira ta’ dak li ġara elfejn sena ilu, imma għax 

għadha sseħħ illum. Il-Liturġija tibda barra mill-knisja bit-tberik tan-nar u l-mixgħela 

tal-blandun, simbolu ta’ Kristu nnifsu, wara li dan ikun ġie minqux bis-salib, bl-Alfa u 

l-Omega u bin-numri tas-sena li qegħdin fiha.  

 

L-Insara jidħlu wara d-djaknu li jġorr il-blandun mixgħul fil-knisja mudlama, u jieqfu tliet 

darbiet biex tikkanta l-akklamazzjoni Dawl ta' Kristu (Lumen Christi), li għaliha 

l-kongregazzjoni twieġeb “Irroddu ħajr lil Alla”. Hekk kif il-blandun jitwassal lejn l-artal, 

minnu jinxtegħlu x-xemgħat tal-Insara preżenti u d-‘dawl ta’ Kristu’ jiddi fid-dlam. Wara 

li jitħabbar l-Għid jibda l-qari ta’ siltiet mill-Kotba Mqaddsa, titkanta l-Glorja u titħabbar 

b’mod solenni l-Hallelujah, kollox iwassal bil-mod il-mod għall-mument tat-Tħabbira 

tal-Evanġelju, din is-sena minn San Luqa, li jirrakkonta l-Qawmien mill-mewt ta’ Ġesù. 

Wara l-omelija tibda l-liturġija tal-Magħmudija fejn biż-żewġ elementi naturali, in-nar u 

l-ilma (imbierek bin-nar), jinħoloq l-ilma tal-Magħmudija li jagħti l-ħajja ta’ Alla lil min 

jitgħammed bih. Il-Liturġija tal-Magħmudija tintemm bit-tirxix tal-ġemgħa bl-ilma li jkun 

għadu kemm tbeierek, b’tifkira tal-Magħmudija. Din iċ-ċelebrazzjoni fiha erba’ 

taqsimiet: 

 

i. Tberik tan-Nar, mixgħela tal-blandun u Tħabbira tal-Għid 

ii. Liturġija tal-Kelma 

iii. Liturġija tal-Magħmudija 

iv. Liturġija tal-Ewkaristija 

 

 

5. Ħadd il-Għid: L-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet – 21 ta’ April, 10:30 

a.m. 

Filgħodu, il-Knisja tiċċelebra l-Għid il-Kbir tal-Mulej bħala Knisja li tfakkar it-twelid 

mill-ġdid tal-Bniedem għall-ħajja ta’ dejjem, bit-tisħib ta’ dawk li jemmnu fil-qawmien 

ta’ Kristu mill-mewt. Matul din il-ġurnata, il-Knisja tgħix il-ferħ u l-emozzjonijiet l-oħra li 

d-dixxipli għexu wara l-qawmien ta’ Ġesù milll-imwiet. 

 


