MA’ ĠESU’ EWKARISTIJA FIL-MILLENJU L-ĠDID
Id-Dinjita’ tas-Saċerdozju
San Ġwann Kriżostmu, Duttur tal-Knisja, f’waħda mill-isbaħ kitbiet tiegħu li
jisimha “Is-Saċerdozju” jgħidlina hekk: “Is-saċerdot jeħtieġ li jkun bniedem ta’
virtu’ kbira. Ruħu għandha tkun iktar safja mir-raġġi tax-xemx. Joffri sSagrifiċċju fuq l-altar imdawwar mill-anġli. Jeħtieġ prudenza, għaqal u għerf
kbir. Għandu jkun mimli ħeġġa. Dan iġiegħlni nagħraf kemm ma jistħoqqlix issaċerdozju; m’inix denn tas-saċerdozju; id-dinjita’ tas-saċerdozju tnissel fija
biża’ qaddis, kemm minħabba d-dgħjufija tiegħi, kif ukoll meta nġib quddiemi lKnisja, l-għarusa ta’ Kristu.”
Kemm hija kbira d-Dinjita’ tas-Saċerdozju! Is-saċerdoti huma persuni li Alla
tefa’ għajnejh fuqhom u għażilhom (mhux huma għażlu lilu) biex ikomplu salaħħar taż-żminijiet dak li hu stess beda fuq l-art... it-tixrid tas-Saltna t’Alla fost
il-bnedmin. Għalhekk is-saċerdot huwa Kristu ieħor “alter Christus”. U l-Ispirtu
s-Santu jgħidilna “la tmissux il-Kristijiet tiegħi, il-Midlukin tiegħi.” Is-saċerdoti
huma l-mimmi t’għajnejn Kristu. Jekk inti tgħid li tħobb lil Kristu u m’għandekx
l-ikbar qima lejn is-saċerdot inti giddieb. Tant hija kbira d-dinjita’ tas-saċerdot li
wieħed qaddis kbir qal “Jekk inkun fit-triq u niltaqa’ ma’ anġlu u ma’ saċerdot lewwel ninżel inbus riġlejn is-saċerdot imbagħad insellem lill-anġlu”... u birraġun... għax is-saċerdot għandu setgħat li l-anġlu m’għandux, setgħat li tahomlu
Alla stess. L-Anġli jaduraw ‘l Alla bla waqfien, igħidulu “Qaddis, Qaddis,
Qaddis” imma s-saċerdoti jġibuh fostna kuljum bis-setgħa lilhom mogħtija minn
Kristu. Għalkemm bniedem bħalna, bid-difetti tiegħu bħalna, fis-saċerdot
għandna naraw lil Kristu, għax kull ma jagħmel jagħmlu f’isem Kristu. “Jiena
ngħammdek... fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu!... u issa
naħfirlek dnubietek... fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu...
Inwettqek bil-Griżma tas-Saħħa... fl-isem tal-Missier u tal-Iben... u meta ssaċerdot jibdel il-ħobż u l-inbid fil-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu dan jagħmlu blawtorita’ li tah Kristu stess meta qal lill-appostli “Agħmlu dan b’tifkira tiegħi.”
Hemm rabta speċjali bejn is-Saċerdozju u l-Ewakristija... Id-doveri l-oħra kollha
tas-saċerdoti u s-Sagramenti l-oħra jwasslu għas-Sagrament tal-Ġisem u d-Demm
ta’ Kristu fl-Ewkaristija. Kien fl-aħħar Ċena li Ġesu’ istitwixxa s-Saċerdozju u
kien ukoll fl-aħħar Ċena li Ġesu’ istitwixxa l-Ewkaristija. U min ma jqimx lisSaċerdot, ħaġa tal-għaġeb, imma fl-istess ħin ħaġa li tifhimha, min ma jqimx lis-

saċerdot fi żmien qasir jitlef ukoll il-Fidi fl-Ewkaristija... u jibqa’ sejjer hekk sa
ma jitlef il-valuri ta’ dak kollu li għandu x’jaqsam mar-ruħ. Ġuda titlef ir-rispett
lejn il-Persuna ta’ Kristu Saċerdot u ma’ dan tilef il-Fidi u xorob il-kundanna.
Kemm għandna bżonn tas-saċerdoti tul ħajjitna kollha, mill-ewwel jiem ta’
ħajjitna meta s-saċerdot bil-Magħmudija jdaħħalna fi ħbiberija m’Alla, sal-aħħar
nifs tal-agunija tagħna, u anki wara mewtna bl-offerta tal-Quddiesa għal ruħna.
Il-Patrijarka Ġakobb fil-ħolma ra Sellum li jasal mill-art sas-Sema u ħafna anġli
telgħin u oħrajn neżlin minnu. Das-sellum huwa figura tas-Saċerdot li permezz
tiegħu t-talb tagħna u l-offerti tagħna jaslulna għand Alla speċjalment filQuddiesa... Huwa wkoll is-saċerdot li mis-Sema jniżżlilna l-ħobż tas-Sema u tant
grazzji spiritwali.
Għalhekk huwa dover tagħna li nirrispettaw lis-Saċerdot, nibżgħu għalih,
ngħinuh fejn u meta nistgħu, materjalment u spiritwalment, bil-kelma tagħna ta’
nkoraġġiment, bit-talb tagħna, bis-sagrifiċċji tagħna, għall-qdusija tiegħu
personali l-ewwel u biex ix-xogħol tiegħu jħalli l-frott; nieħdu parti miegħu fixxogħol tal-Parroċċa, fl-Appostolat, fl-Għaqdiet... u fl-aħħarnett nirrikmandawh u
nitolbu għalih lill-Madonna, Omm l-Ewwel Saċerdot, Omm is-Saċerdoti kollha
biex iżżommhom taħt il-Protezzjoni Speċjali Tagħha, safja bħalha, qrib t’Alla fittalb bħalha, b’sens ta’ sagrifiċċju bħalha u bħalha wkoll bil-ħeġġa biex jaħdmu
għas-salvazzjoni tal-erwieħ.

Kwotazzjonijiet fuq is-Saċerdozju
1. Nagħmlu x’nagħmlu nsibu li qatt ma nistgħu nikkontribwixxu għal ħaġa
aktar nobbli milli ngħinu biex jiġu iffurmati saċerdoti qaddisa.
San Vinċens De Paul
2. Ruħ waħda hija djoċesi kbira biżżejjed għal kwalunkwe isqof jew saċerdot
qaddis.
San Carlo Borromeo
3. Ibża’ minn Alla bir-ruħ tiegħek kollha u agħti qima lis-saċerdoti tiegħu.
Ekkleżjastiku

4. M’hemm xejn li jogħġob l-aktar ‘l Alla, li hu ta’ unur akbar lill-Knisja, u
li hu ta’ profitt akbar għall-erwieħ mid-don prezzjuż ta’ saċerdot qaddis.
Piju XI (Enċiklika Is-Saċerdozju Kattoliku)
5. Is-Saċerdot huwa l-intermedjarju bejn Alla u l-bniedem; bil-ħajja tat-talb
tiegħu jilħaq ‘l Alla min-naħa l-waħda u bil-ħniena u l-karita’ tiegħu jilħaq
‘il-bniedem min-naħa l-oħra.
Rev. Paul Philippe O.P
6. Dak inhar li tibda “tħoss” l-appostolat tiegħek, dak l-appostolat jibda jkun
it-tarka li biha tilqa’ l-attakki tal-għedewwa tiegħek tal-art u tal-infern.
Jose’ Maria Escriva’
7. Is-Saċerdozju huwa kbir; ġie istitwit flimkien mal-Ewkaristija u biex
permezz tiegħu titkompla l-Ewkaristija.
Anon
8. Ġesu’ qal “kull min iħalli d-dar jew lil ħutu jew ‘il-missieru jew ‘l ommu,
jew l-għelieqi tiegħu għall-imħabba t’ismi, jieħu mitt darba iżjed u jkollu
l-ħajja ta’ dejjem.” Ara għandekx il-ħila ssib fuq l-art lil xi ħadd li jħallas
b’din il-ġenerożita’ kollha.
Jose’ Maria Escriva’
9. Is-Saċerdot ma għandux bżonn ta’ kumplimenti u rigali iżda jeħtieġ biss
Insara li jħobb, li jieħu ħsieb bħall-aħwa u jgħinuh biex jagħraf jagħti ħajtu
għalihom.
Michael Quoist
10. Tassew ta’ min jammirah is-safa tas-saċerdoti... dan hu t-teżor tagħhom.
Ebda tirann ma jirnexxielu qatt jaħtaf minn fuq ras il-Knisja din il-kuruna.
Jose’ Maria Escriva’
11. Is-Saċerdozju huwa s-Sagrament tal-Imħabba ta’ Kristu lejn l-erwieħ, issinjal ħaj u effikaċi tal-Ħniena infinita t’Alla lejn il-bnedmin.
Rev. Paul Philippe O.P

12. Lil San Ġwann, Ġesu’ tah l-aktar tliet affarijiet għeżież għalih... tah qalbu
billi ħallieh jistrieħ fuqha, tah il-Passjoni għax mill-appostli kollha hu biss
kien preżenti fuq il-Kalvarju, u tah ‘l ommu Marija stess. Dawn it-tlieta, ilQalb ta’ Ġesu’, is-Salib u l-Verġni Mbierka huma tliet rigali tal-imħabba
nfinita ta’ Ġesu’ lejn is-Saċerdoti.
Bossuet
13. Agħmel bħal ma għamlu t-tfal it-tajba ta’ Noe, istor bil-mant tal-imħabba
n-nuqqasijiet li tilmaħ f’missierek.
Jose’ Maria Escriva’
14. Qatt tkunu appostli ta’ ħidma twila u talb qasir.. Aktar ma appostlu jkun
qrib lejn Alla, aktar ix-xewqat tiegħu jħaddnu l-ħolqien kollu. Qalbu
titwessa’ u tiġbor kollox u lil kulħadd fix-xewqa kbira tagħha li tqiegħed
il-ħolqien kollu f’riġlejn Ġesu’.
Jose’ Maria Escriva’

Sentenzi fuq l-Ewkaristija Mqaddsa
1. Min igħix ma’ Ġesu’ Ewkaristija u għal Ġesu’ Ewkaristija, isir Tabernaklu
ħaj u pissidi prezzjuż.
S. G. Ejmard
2. Hemm bżonn li nagħtu kura kbira taż-żmien ta’ wara t-Tqarbin, għax huwa
ż-żmien l-aktar prezzjuż li fih naqilgħu teżori ta’ grazzji.
P. Avila
3. Il-perfezzjoni kollha qiegħda filli ningħaqdu m’Alla, u m’hemmx mezz
aqwa għall-għaqda m’Alla mit-Tqarbin Imqaddes.
San Alfons
4. L-Ewkaristija hija dik il-mediċina li żżommna li ma naqgħux fid-dnub ilmejjet, u teħlisna mid-dnub il-venjal.
Konċilju ta’ Trentu

5. Iż-żjara lil Ġesu’ Sagramentat qatt la tħalliha. Wara t-talb vokali tiegħek,
oqgħod tkellem ma’ Ġesu’ preżenti tassew it-Tabernaklu, u għidlu bittħassib u s-slaleb tiegħek ta’ matul il-ġurnata. U Hu jimliek bid-dawl u lqawwa li tinħtieġ għall-ħajja tiegħek ta’ nisrani.
Jose’ Maria Escriva’
6. Il-Quddiesa hija l-Bank tal-Knisja Mqaddsa fejn minnu jitħallsu d-djun, u
jinqalgħu l-grazzji mingħand Alla.
San Filippu Neri
7. Mingħajr il-Quddiesa l-fidi tonqos, it-tama tibred, u l-imħabba tintefa’.
Ruperto
8. It-Tqarbin iġib dawn l-effetti fir-ruħ; itaffi x-xewqat ħżiena, jikkwieta ttqanqil irregolari tal-membri li jiddominaw fuq l-ispirtu u jqawwiha bilpieta’ u bid-devozzjoni.
San Ċirillu ta’ Lixandra
9. Il-ferħ li jħossu l-erwieħ f’dan is-Sagrament huwa tant kbir, illi jkun
biżżejjed sabiex jaljenana minn kull pjaċir ieħor ta’ din l-art.
San Ċiprijanu
10. Għandna nersqu għat-Tqarbin Imqaddes billi nagħmlu atti ta’ fidi ħajja,
atti ta’ umilta’ profonda, u atti ta’ xewqat fervorużi.
Scaramelli
11. L-effett ewlieni tat-Tqarbin Imqaddes huwa li jżomm fina l-ħajja talgrazzja.
San Alfons
12. Meta tersaq lejn it-Tabernaklu ftakar li Hu kienu ilu għoxrin seklu jistenna
lilek.
Jose’ Maria Escriva’
13. Il-quddiesa hija l-ġabra tal-għeġubijiet li għamel Alla mal-bnedmin.
San Bonaventura

14. Il-Quddiesa tisboq u tgħaddi bil-bosta l-qawwa ta’ kull orazzjoni filmaħfra tal-ħtija u tal-piena.
San Anselmu
15. Is-sagrifiċċju tal-Quddiesa huwa mimli b’tant misteri kif il-baħar mimli
b’taqtir tal-ilma, is-sema bil-kwiekeb u l-Ġenna bl-anġli.
San Albertu Manju
16. Min jisma’ b’devozzjoni l-Quddiesa, f’dak il-jum ikun meħlus minn
perikli kbar.
San Gregorju
17. Il-ħin tal-Quddiesa huwa l-ħin tal-Ħniena t’Alla.
San Ġwann Kriżostmu

18. Ġesu’ Kristu bil-passjoni tiegħu ħelisna mis-setgħa tad-dnub; iżda blEwkaristija jeħlisna mis-setgħa li nidinbu.
Innoċenzju III
19. F’dan id-don tal-Ewkaristija Ġesu’ Kristu ried joħroġ barra l-għana kollu
tal-imħabba li kellu maħżun għall-bnedmin.
Konċilju ta’ Trentu
20. Biex titqarben spiss jeħtieġ għallanqas li jkollok xewqa kbira li ssir qaddis
u li tikber fl-imħabba lejn Ġesu’.
S. Alfons

Ħsibijiet għas-Sena Ewkaristika meħuda mill-Enċiklika
“Ecclesia de Eucharistia” tal-Papa San Ġwanni Pawlu II
L-Aqwa Ġid: Fl-Ewkaristija Mqaddsa hemm miġbur il-ġid spiritwali kollu talKnisja; jiġifieri l-istess Kristu. (N.1)
Għajxien: “ Il-Knisja tgħix bi Kristu Ewkaristiku. Minnu hi mitmugħa; Minnu
hi mdawla. (N.6)
Misteru: L-Ewkaristija hija – Misteru ta’ Fidi; Misteru tad-Dawl. (N.6)
Rigal: Inrodd ħajr lill-Mulej għar-rigal tal-Ewkaristija u tas-Saċerdozju Don u
Misteru.
Għaqda: L-Ewkaristija tgħaqqad l-art mas-Sema. (N.8)
Sagrifiċċju: L-Ewkaristija hija s-Sagrifiċċju tas-Salib li jkompli jeżisti matul issekli. (N.11)
Rigal: L-Ewkaristija rigal imprezzabbli. (N.11)
Don: Il-Knisja rċeviet l-Ewkaristija minn għand Kristu l-Mulej... bħala d-Don
per eċċellenza għaliex huwa r-rigal tiegħu nnifsu, tal-Persuna tiegħu. (N.11)
Ikla: L-Ewkaristija hija verament ikla li fiha Kristu joffri lilu nnifsu bħala ikel;
“Tassew tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-Ġisem ta’ Bin il-Bniedem u ma
tixorbux Demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom.” (Ġw 6,53) (N.16)
Is-Sigriet tal-Qawmien: Permezz tal-Ewkaristija, aħna nduqu biex ngħidu hekk,
is-sigriet tal-qawmien. (N.18)
Iċ-Ċentru: Iċ-Ċelebrazzjoni Ewkaristika, hija ċ-ċentru tal-proċess tat-tkabbir talknisja. (N.21)
L-Għaqda: L-Ewkaristija ssaħħaħ l-għaqda fi Kristu (N.23)
Komunita’: L-Ewkaristija, preċiżament billi tibni l-Knisja, toħloq komunita’ fost
il-bnedmin. (N.24)
Il-Ħadd: Huwa obbligu għall-fidili li jieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd, jekk
mhux meta jkollhom xi impedimenti gravi.
L-Adorazzjoni: Kif nistgħu ma nħossux li nieqfu fit-tul f’konversazzjoni
spiritwali, f’Adorazzjoni siekta, f’atteġjament ta’ mħabba, quddiem Kristu
preżenti fis-Santissmu Sagrament?

Teżor: L-Ewkaristija hija Teżor li ma jistax jitkejjel, billi mhux biss
niċċelebrawha, imma wkoll billi nieqfu nitolbu quddiemha, barra mill-Quddiesa,
aħna nistgħu nersqu qrib l-Għajn ta’ kull grazzja. (N.35)
Qrar u Tqarbin: L-Ewkaristija u l-Qrar huma żewġ Sagramenti marbutin
strettament flimkien. (N.37)
Ġustament il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika (N.1385) jgħid: Min ikun jaf li hu
ħati ta’ dnub gravi, l-ewwel għandu jirċievi s-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni
qabel jersaq jitqarben. (N.36)

Adorazzjoni
Għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Espożizzjoni tas-Santissmu Sagrament
Kant tal-Bidu: Jien Nadurak bil-Qima
Jien nadurak bil-qima Alla li tinsab
Moħbi hawn quddiemi taħt dawn ix-xbihat,
Lilek qalbi kollha hawn f’riġlejk nagħtik;
Meta naħseb fuqek, ħsiebi nitlef fik.

L-għajn l-idejn it-tomgħa, lilek ma jħossux,
Iżda biss b’li smajna għala ma nemmnux?
Nemmen, li qalilna l-Iben tal-Mulej.
Xejn mhu iżjed minnu, mill-kliem tal-Feddej.

O Ġesu’ hekk twajjeb, Pelikan Qaddis,
Safi int lil qalbi b’demmek il-għażiż;
Li b’qatra biss minnu, O Ġesu’ maħbub,
Tista’ d-dinja kollha tnaddaf minn kull dnub.

O Ġesu’ li nilmħek, f’dal misteru kbir,
Dan li qed nitolbok kemm nixtiequ jsir;
Li kif nara lilek bid-dawl tat-twemmin,
Niġi ħdejk fil-glorja, O Ġesu’ ħanin.

Intenzjoni:
Illum se nagħmlu l-Adorazzjoni tas-Saċerdozju ta’ Ġesu’
Se naduraw lil Ġesu’ bħala s-Saċerdot il-Kbir, is-Saċerdot Etern; u għalhekk
jixraq li din l-Adorazzjoni noffruha għall-bżonnijiet u għall-qdusija tas-Saċerdoti
kollha madwar id-dinja, imma b’mod speċjali għas-Saċerdoti li jaħdmu fil-gżejjer
tagħna.
Viżta lil Ġesu’ Sagarmentat
Kemm nixtieq li ninvistak,
O Ġesu’ Sagramentat,
F’kull artal fejn tinsab waħdek
Minn kulħadd abbandunat.

Kemm nixtieq li tant qlub kelli
Ta’ kemm huma lejk ingrati,
U ta’ dawk li ma jagħarfukx,
Biex tant qlub lilek kont nagħti.

Imma għaliex qalb waħda tajtni,
Kollha lilek jien nagħtiha,
Bħala vittma tal-imħabba
Tant għalihom, kemm għalija.

Mill-imqaddes Tabernaklu
Deh Ġesu’, qatt la tinsieni
Fidi u tama kattar fija
U bin-nar ta’ mħabbtek imlieni.

O Ġesu’ fuq ħsibijieti,
Fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi,
Xerred deh, il-barka tiegħek,
B’mod li tibqa’ dejjem miegħi.

Att ta’ Fidi
Mulej, aħna nemmnu li inti tinsab fostna għaliex Inti s-Saċerdot il-Kbir li qabel
ma offrejt Ġismek u Demmek fuq is-Salib tajt is-setgħa lis-Saċerdoti tiegħek flaħħar Ċena biex huma jġeddu b’tifkira tal-Passjoni Tiegħek dan il-Misteru...
Misteru ta’ Fidi... Misteru ta’ Mħabba. Mulej, aħna nemmnu fik. Inti s-Saċerdot
il-Kbir; u bħala tali, Int l-Medjatur bejn Alla l-Missier u l-Bnedmin.
Inti toffri kontinwament għalina lill-Missier dawk l-atti ta’ Adorazzjoni, ta’
Ringrazzjamenti, ta’ Talb u ta’ Tpattija li waħidhom biss għandhom valur infinit
quddiem Alla Missierek... għar-raġuni li Inti, għalkemm bħala Saċerdot qed
toffrihom bħala Bniedem, il-Vittma hija Inti stess u Inti l-Iben t’Alla. Għalhekk
inti biss tista’ tissodisfa l-Ġustizzja t’Alla denjament... u b’hekk Alla mill-ġdid
juri l-Ħniena Tiegħu u jagħtina l-maħfra tad-dnubiet.
Mulej, Inti s-Saċerdot Etern u Inti fl-istess ħin il-Vittma u aħna hawnhekk
nadurawk bħala Saċerdot u bħala Vittma. Nadurawk bħala s-Saċerdot il-Kbir li
dak inhar stess li Inti istitwejt is-Sagrament tal-Imħabba, istitwejt ukoll l-Ordni

tas-Saċerdozju, biex dawn is-saċerdoti ħbieb tiegħek ikunu jistgħu, bis-setgħa li
tajthom, ikomplu jġeddu sal-aħħar tad-dinja s-Sagrifiċċju tiegħek tas-salib fuq laltari tagħna. U permezz ta’ dan is-Saċerdozju inti tinsab fostna, għax tħobbna,
għax trid tgħix magħna, għax trid tgħix fostna... u minna ma trid xejn ħlief
għallinqas li nkunu grati lejn din l-imħabba tiegħek... trid li niġu ftit minuti
nagħmlulek kumpanija, nuruk ftit rikonoxxenza... u ngħidulek “Grazzi” għal tant
imħabba li wrejtna f’dan is-Sagrament... u ħaġa oħra li tistenna minna hi li
npattulek xi ftit għal dawk li mhux biss joffenduk bi dnubiethom imma ma
jimpurtahomx minn tant imħabba li wrejtna f’dan is-Sagrament Imqaddes.
Għalina u għal dawn ħutna, O Ġesu’, irridu b’xi mod inpattulek u noffrulek limħabba ta’ qalbna, żgħira kemm hi żgħira, biex Inti jogħġbok tilqagħha u
toffriha flimkien mas-Sagrifiċċju Tiegħek stess għall-bżonnijiet tal-bnedmin
kollha, u tal-midinbin kollha... imma llum se nitolbuk b’mod speċjali għal ħutna
s-Saċerdoti... biex Int tberikom, tqaddishom u tgħinhom ikunu vittmi miegħek
fil-ħajja Saċerdotali tagħhom...” tibqa’ magħhom kif Inti wegħidthom sal-aħħar
tas-sekli...
Issaħħaħ lil min hu dgħajjef, tqawwi lil min jaħbat jaqta’ qalbu... tgħinhom filKalvarju Saċerdotali tagħhom, tippurifika lis-Saċerdoti, iddawwalhom... u filwaqt li tqawwilhom qalbhom tfakkarhom illi huma Saċerdoti għal dejjem skont
l-Ordni ta’ Melkisedek u fakkarhom ukoll Ġesu’ lis-Saċerdoti tiegħek li huma
għandhom bħala omm l-istess Omm tiegħek Marija, li dejjem lesta li tħarishom...
dejjem lesta li tgħinhom... dejjem pronta li tieqaf magħhom fil-bżonnijiet
spiritwali li jiltaqgħu magħhom, Hekk ikun.

Minuta Skiet

Qari mill-Profeta Ġeremija

(1,4-10)

U ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli; “Qabel ma sawwartek fil-ġuf għaraftek, qabel
ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek. Jien qegħidtek profeta fuq il-ġnus.”
Jien weġibt, “Ja Mulej ma nafx nitkellem, għadni żgħir.” U l-Mulej weġibni,
“Tgħidx għadni żgħir. Inti tmur kull fejn nibgħatek u tgħid kull ma nordnalek.
La tibżax minnhom, għax jiena miegħek biex neħilsek.” U l-Mulej ħareġ idu u
messli fommi u qalli l-Mulej, “Ara qegħidtlek kliemi fuq fommok, u ara jiena
qegħidtek fuq il-ġnus u s-saltniet, biex taqla’ u ġġarraf, biex teqred u tħott, biex
tibni u tħawwel.”
Il-Kelma tal-Mulej

Inroddu ħajr lil Alla
Talba:
Mulej Ġesu’, ħares bil-Ħniena tiegħek fuq dawk li jieħdu sehem fis-Saċerdozju
tiegħek, biex huma jkunu jixbħuk żommhom fidili Miegħek... Huma m’humiex
tad-dinja... iżda int bgħatthom fid-dinja... Żommhom ‘il bogħod mill-ħażen
Mulej. Ieqaf ma’ dawk li bi dgħjufija qegħdin jitilfu s-sens tal-Vokazzjoni
tagħhom; għinhom biex jirrealizzaw li Inti għażilthom qabel ma huma tnisslu
fil-ġuf... li Inti ikkonsagrajthom u li Inti bgħatthom. Ieqaf ma’ dawk li qegħdin
jibżgħu mill-piż jew qed jaqgħtu qalbhom fix-xogħol tagħhom. Agħtihom ilgrazzja li jagħarfu li Inti qiegħed magħhom u li l-grazzja tiegħek hija biżżejjed
għalihom.

Qari mill-Evanġelu ta’ San Luqa

( 10, 1-9)

Il-Mulej qabbad ukoll tnejn u sebgħin oħra u bagħathom tnejn tnejn f’kull belt u
post fejn kien se jmur Hu. U qalilhom “il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit.
Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw
qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Tieħdux magħkom la but, la ħorġa
u lanqas qrieq, u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu ‘Issliem lil din id-dar.” U jekk fiha jkun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem
tagħkom fuqu; jekk le t-tislima tagħkom terġa’ tiġi lura għandkom. Ibqgħu
għand dik il-familja u kulu u ixorbu milli jkollkom huma għax il-ħaddiem
ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra. Kull belt li fiha tmorru
u jilqgħukom kulu dak li jqegħdulkom quddiemkom. Fejqu l-morda li jkun
hemm u lin-nies għidulhom “Is-Saltna t’Alla waslitilkom.”
Il-Kelma tal-Mulej
Inroddu Ħajr lil Alla
Nitolbu:
Ejjew nitolbu lil Ġesu’ li sejħilhom biex ikunu sieħba miegħu fis-Saċerdozju
biex jagħmilhom ministri denji tal-Vanġelu tiegħu.
Invokazzjonijiet:
Inwieġbu: ISMAGĦNA NITOLBUK MULEJ

Mulej, Ġesu’, Int ikkonsagrajthom bħala Saċerdoti biex joffru l-Misterji
tiegħek. Agħmel li dak li jiċċelebraw iħalli l-frott fil-ħajja tagħna. Nitolbu...
Mulej Ġesu’, Saċerdot ta’ Paċi u Qdusija li kkonsagrajt il-Ħobż u l-Inbid bħala
sinjal tal-offerta tiegħek bħala vittma, agħmel li s-Saċerdoti bil-volonta’ jkunu
vittmi wkoll miegħek. Nitolbu...
Mulej Ġesu’, Saċerdot tal-Patt il-Ġdid, li fuq l-altar tas-Salib offrejt lill-Missier
is-Sagrifiċċju Perfett, għallem lis-Saċerdoti joffru dan is-sagrifiċċju ta’
ħajjithom miegħek. Nitolbu...
Mulej Ġesu’, agħmel li s-Saċerdoti kollha jkunu mgħallma vera tal-messaġġ
tiegħek bil-kelma u bl-eżempju biex huma jġeddu d-dinja skont il-vanġelu
tiegħek. Nitolbu...
Mulej Ġesu’, agħmel li huma jkunu rgħajja veri tal-merħla tiegħek biex huma
jsaħħuhom bil-grazzja tiegħek li tagħti l-ħajja, idewwu l-qlub maqsuma, ifarrġu
lil dawk li jibku u jġibu l-paċi u l-ferħ tiegħek lil kulħadd. Nitolbu...
Mulej Ġesu’ ġedded fihom il-grazzja li ġiet mogħtija lilhom bit-tqegħid fuqhom
tal-idejn tal-isqof, sabiex denjament u bi frott iwettqu d-doveri tas-Saċerdozju
tagħhom. Nitolbu...

Kant: Lil Ġesu’ Ostja

O Ġesu’ li fiċ-ċkejkna Ostja bajda
Issejħilna biex niġu hawn ħdejk;
Nadurawk, O Sultan maħbub tagħna,
Mixħutin għarkupptejna f’riġlejk.

Rit./ Ħeġġeġ qlubna bil-fjammi ta’ mħabbtek
Li minn qalbek għalina ħerġin;
Sabiex miegħek għal dejjem inkunu
B’imħabbitna, O Ġesu’ marbutin.

L-Anġli tiegħek madwar l-Ostja mqaddsa
Inni sbieħ inkantawlek qegħdin
Aħna magħhom irridu ngħidulek:
“Għalik biss aħna lkoll imħeġġin.”

Rit./ Ħeġġeġ qlubna...

Lilek biss, O Ġesu’, aħna rridu
B’qalbna nħobbu sa nibqgħu ħajjin.
Għax Int biss tħobbna lilna bl-imħabba,
Li tagħmilna għal dejjem henjin.

Rit./ Ħeġġeġ qlubna....

Adorazzjoni u Ringrazzjament
Nadurawk O Ġesu’, u nroddulek ħajr għax bis-sagrifiċċju tiegħek ġibtilna lmaħfra u ħabbibtna mill-ġdid mal-Missier Etern. Sa minn dejjem inti kont
predestinat sabiex tkun il-medjatur bejn Alla u l-Bniedem. Il-Missier Alla ried li
Ibnu magħmul bniedem int ukoll is-Saċerdot ewlieni bejnu u bejn l-umanita’. O
Ġesu’, int ġejt ikkonsagrat sa mill-ewwel mument, meta tnissilt fil-ħdan ta’
Ommok Marija; il-mument tal-Konsagrazzjoni saċerdotali tiegħek kien l-istess
mument tal-Inkarnazzjoni. Fil-ħin tal-Inkarnazzjoni Int fhimt tajjeb kemm huwa
kbir id-dnub; fhimt kemm kienu dgħajfa t-tpattijiet tal-bnedmin, għaraft ukoll li
Alla l-Missier meta tak in-natura umana, ikkonsagrak biex tkun mogħti bħala
vittma, u ried li Inti stess tkun is-Saċerdot li toffrilu dan is-sagrifiċċju.
Fl-aħħar Ċena meta kkonsagrajt il-Ħobż u l-Inbid Int ipproklamajt ruħek Saċerdot
u offrejt lill-Missier Alla l-istess Ġisem u Demm Tiegħek, taħt ix-xbihat
Ewakristiċi. Fl-aħħarnett fuq is-Salib Inti bħala Saċerdot u Vittma ridt iċċarċar
sal-inqas qatra ta’ demmek biex tpatti għad-dnubiet tad-dinja. Wara t-Tlugħ
tiegħek fis-sema, is-Saċerdozju tiegħek ma ntemmx, iżda komplejt il-ħidma
tiegħek bħala qassis il-kbir, fis-sema kif ukoll fl-art; inti tibqa’ dejjem ħaj biex
tidħol għalina, (Lhud 7, 25). Inti tkompli ġġedded is-sagrifiċċju tas-Salib, taħfer

il-ħtijiet u twassal lil kull bniedem il-ħajja grandjuża tal-grazzja. Ta’ dan kollu li
għamilt magħna aħna niżżuk ħajr, O Ġesu’ u nixtiequ niżżuk ħajr għal dejjem fisSema, Hekk ikun.

Mument Skiet
Kant: 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.

Rit./ Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin...

Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin
Inti s-saħħa tal-qawwija
Inti l-faraġ tad-dgħajfin.

Rit./ Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin...

Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin
Int il-qawma ta’ min raqad,
Inti l-għaxqa tal-ħajjin.

Rit./ Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin...

Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin
Jalla d-dinja tagħraf tħobbok,
Fik il-qlub huma henjin.

Rit./ Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin...

Att ta’ Tpattija u Talb
O Ġesu’ illum nixtiequ nitolbuk bosta grazzji għas-Saċerdoti li Int għażilt għalik
sabiex f’ismek u bis-setgħa li tajthom ikomplu l-ħidma tal-Fidwa Mqaddsa
minnek mibdija.
Kull saċerdot waqt li jiċċelebra l-quddiesa juża din is-setgħa minnek mogħtija u
x’ħin itenni “Dan hu Ġismi” “Dan hu l-Kalċi ta’ Demmi”. Inti tiġi preżenti fostna
bl-umanita’ u bid-Divinita’ Tiegħek.
Meta fis-Sagrament tal-Qrar itenni l-kelmiet “Jiena nħollok minn dnubietek”, isSaċerdot bis-setgħa tiegħek jaqla’ l-maħfra tad-dnubiet u jreġġa’ l-midneb għallħajja tal-grazzja.
Bħala sinjal ta’ rikonoxxenza nixtiequ li l-kattoliċi kollha jkollhom rispett lejn isSaċerdoti u jirrokonoxxuhom bħal l-Mibgħuta tiegħek.
Nitolbuk ukoll għall-Vokazzjonijiet Saċerdotali sabiex ikollna numru biżżejjed
ta’ rgħajja li jħarsu u jmexxu l-erwieħ lejn is-Sema pajjiżna.
Fuq kollox imla l-qlub tas-Saċerdoti tiegħek bil-għerf, bil-qawwa u bil-qdusija
tal-Ispirtu s-Santu. Agħmel li jxandru t-tagħlim tiegħek ikunu xhieda ħajja
tiegħek bi qdusithom.

Missier tagħna kollok ħniena waqt li nroddulek ħajr talli tajtna Saċerdoti biex
iqaddsuna nitolbuk li ssaħħaħhom fil-virtujiet tagħhom, tħarishom minn kull deni
u twassalhom mal-merħla tagħhom fil-glorja tas-sema, bi Kristu Sidna, Hekk
ikun.

Mument Skiet
Invokazzjonijiet:
Wara kull invokazzjoni nwieġbu, Agħtina, Mulej, Saċerdoti Qaddisa.

Sinjur Alla, għall-unur tiegħek u għall-glorja tiegħek.
Sinjur Alla, biex imexxu r-ruħ tagħna, lejn s-Sema pajjiżna.
Sinjur Alla, biex juru lill-bnedmin il-kobor tal-Ħniena Tiegħek.
Sinjur Alla, biex inisslu fl-erwieħ ix-xewqa għall-ħajja qaddisa.
Sinjur Alla, biex juru lill-bnedmin is-sbuħija ta’ ħajja sagrifikata.
Sinjur Alla, biex ħafna erwieħ jitgħallmu jitbiegħdu mill-ħażen.
Sinjur Alla, biex id-dinja tagħraf is-sbuħija tas-safa.
Sinjur Alla, biex il-qlub tal-insara jinġibdu minn dak li hu qaddis u sabiħ.
Sinjur Alla, biex id-dinja tagħraf il-preżenza tal-Ispirtu tiegħek fostna.

Talba tal-Aħħar
O Ġesu’, Saċerdot Etern, kabbar fil-Knisja tiegħek in-numru tal-aspiranti għasSaċerdozju u iffurmahom skont id-disinji tal-Qalb tiegħek Santissma. Erġa’ ejja
għandna o twajjeb Ġesu’ permezz tas-Saċerdoti tiegħek. Biddilhom fik,
agħmilhom strumenti tal-Ħniena Tiegħek, u agħmel li huwa jwettqu, bil-qawwa
tal-Ispirtu tiegħek l-opri li Inti stess wettaqt għas-salvazzjoni tad-dinja, Inti li
tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem, hekk ikun.

Kant tal-Aħħar: O Qalb Ħanina
O Qalb Ħanina, li mill-jasar fdejt
Lill-bnedmin kollha, li bla tarf ħabbejt;
Kebbes fi qlubna, miġburin f’riġlejk,
Bin-nar ta’ mħabbtek, sabiex nersqu lejk.

Ġesu’ ħallina niġu ħdejk fis-skiet,
Biex aħna nieklu mill-Ħobż tas-smewwiet.
Fik biss il-ħajja, fik id-dawl u l-ġid,
Inti ta’ qalbna l-għeżeż Qalb u Sid.

Xi ġmiel, xi ħlewwa, meta fuq l-altar,
Int tistenniena minn ġo dik id-Dar;
O Qalb Ħanina, għid xi tridna ntuk;
Din qalbna ċkejkna, sabiex inħobbuk.

Barka Sagramentali
Ikun Imbierek Alla

Adorazzjoni għall-Vokazzjonijiet
Saċerdotali u Reliġjużi
Espożizzjoni tas-Sagrament

Kant tal-Bidu: Dan huwa l-Ħaruf Divin
Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin
Veru Ħobż tal-Anġli;
Hu jgħix magħna ta’ kuljum
Nadurawh flimkien.

O xi kbir Miraklu - għamel dan Ġesu’,
Hawn fit-tabernaklu - jistkenn lejl u nhar.

Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin...

O x’għaġeb tas-sema - f’dan is-Sagrament,
Ġesu’ Iben t’Alla - jinsab verament.

Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin...

Nemmen b’fidi ferma - Inti s-Salvatur,
Veru Iben t’Alla - tagħna r-Redentur.

Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin...

Ninżel għarkupptejja - b’qima nadurah,
B’qima lilu noffri - għalkemm le narah.

Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin...

Ġismu w Demmu nieħu - ruħi ngħajjex bih,
Sakemm fih fil-Ġenna - għal dejjem nistrieħ.

Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin...

Viżta lil Ġesu’ Sagramentat
Nadurak, O Ġesu’ tiegħi,
Lejl u nhar maqful għalina.
F’dik id-dwejra ħiemda u ċkejkna,
Sabiex lilek stess tagħtina.
Missierna, Sliema u Glorja
Kemm hi kbira dik l-imħabba,
Li urejt magħna l-bnedmin.
Meta għażilt li tibqa’ fostna,
F’dan is-Sagrament Divin.
Missierna, Sliema u Glorja
Fik isib il-kenn u l-faraġ,
Tant l-imġarrab kemm il-fqir.
U minn lest għalik isofri
Il-mibgħeda u t-tkasbir.
Missierna, Sliema u Glorja

Inti biss it-tama tagħna,
Li ttaffilna kull uġigħ.
U mingħajr il-barka tiegħek
Il-ferħ tagħna qatt m’hu sħiħ.
Missierna, Sliema u Glorja
Jalla tul ħajjitna kollha,
Nibqgħu dejjem inħobbuk.
U mad-dinja kollha frugħa,
Qatt ma nfittxu li nibdluk.
Missierna, Sliema u Glorja

Skont il-fehma tal-Papa. Missierna, Sliema u Glorja

Intenzjoni:
Illum se noffru din l-Adorazzjoni biex iktar żgħażagħ iwieġbu għall-Vokazzjoni
Saċerdotali u Reliġjuża, biex aktar lajċi jieħdu sehem fl-Appostolat, u biex kull
nisrani jagħraf id-dmir li jgħin fis-salvazzjoni tal-erwieħ... fis-salvazzjoni ta’ ħutu
l-bnedmin.

Adorazzjoni:
O Ġesu’, preżenti fis-Sagrament tal-imħabba, aħna nadurawk, u nerfgħu lejk ittalb umli tagħna... Mulej ikollok ħniena mill-poplu tiegħek; anki llum ħafna
bnedmin huma mitlufa... bħal nagħaġ mingħajr ragħaj; anke llum il-ħsad huwa
kbir imma l-ħassada ftit.. Nitolbuk, Mulej ibgħat ħafna ħaddiema fil-qasam
tiegħek... Ibgħat ħafna ħabbara li jxandru l-bxara t-tajba tas-salvazzjoni u b’hekk
ikomplu l-Opra Tiegħek tal-Fidwa... Iżra’ fil-qlub ta’ tant żgħażagħ ix-xewqa li
jiddedikaw ħajjithom kollha kemm hi għalik u għas-salvazzjoni ta’ ħuthom ilbnedmin... Dawwal lil moħħhom... biex jagħarfu kemm hi grazzja kbira l-grazzja
tas-sejħa li Inti tagħmlilhom... Saħħaħ il-volonta’ tagħhom biex ma jibżgħux
quddiem is-sagrifiċċju... u ma jiġux imqarrqa mit-tlellix tad-dinja... Uri lillġenituri tagħhom kemm hija grazzja kbira għalihom stess li joffru lilek lil
uliedhom... Agħti lill-għalliema taż-żgħażagħ id-dawl meħtieġ sabiex jikkoltivaw
fil-qlub taż-żgħażagħ iż-żerriegħa tal-Vokazzjoni Saċerdotali jew Reliġjuża.

Kant: Għidtilna Kelma
Għidtilna Kelma Ġesu’, Bin Alla;
Aħna emminniha, għax għidtha Int;
“Kulu dan ġismi, dan Demmi, ixorbu”,
U l-Anġli stagħġbu kemm iċċekkint.

Rit./ Deh, wettaq Int, Marija,
Il-fehma fit-twemmin;
Għax aħna rridu lil Ġesu’ Ibnek,
Isaltan dejjem fost il-Maltin.

It-tagħlim tiegħek, tagħlim tas-sema,
Le, Ġesu’ ħelu, qatt ma niċħduh.
Aħna nixtiequ li Malta tagħna,
Tkun dejjem tiegħek fil-qalb, fir-ruħ.

Rit./ Deh wettaq...

Kemm hu tas-saħħa dan il-Ħobż tiegħek,
Xi ħlewwa, x’benna minn tas-smewwiet.
Oh kemm hu msejken min ta’ dan l-ikel,
Ma jafx x’inhuma l-għeġubijiet.

Rit./ Deh wettaq...

Id-dinja mqarrqa tfittex il-hena,
Fil-pjaċir żieni, morr, kemm battal.
Fik biss il-barka, Ġesu’ ħabibna,
Id-dar tal-hena hemm fuq l-altar.

Rit./ Deh wettaq...

Qari mill-Atti tal-Appostli

(K13, 1-4)

Fil-Knisja ta’ Antjokja kien hemm xi profeti u għalliema; Barnaba, Xmun li
jgħidulu Niger, Luċju minn Ċireni, Manaħen li kien trabba ma’ Erodi t-Tetrarka,
u Sawl. Darba, waqt li kienu qegħdin iqimu lill-Mulej u jsumu, l-Ispirtu s-Santu
qalilhom; “Agħżluli malajr lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih
sejjaħtilhom.” Imbagħad, wara li talbu u samu qiegħdu jdejhom fuqhom u
bagħtuhom.
Il-Kelma tal-Mulej
Inroddu ħajr lil Alla

Qari mill-Evanġelu ta’ San Mattew

( K. 28- V16-20)

Il-ħdax id-dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien
ordnalhom Ġesu’. Kif rawh, inxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw.
Ġesu’ resaq ikellimhom u qalilhom; “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art.
Morru mela agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem talMissier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li
ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien.”
Il-Kelma tal-Mulej
It-Tifħir lilek Kristu

Riflessjoni
Din is-sejħa ta’ Ġesu’ għall-Appostolat u għat-tixrid tal-Vanġelu mhijiex limitata
biss għas-Saċerdoti u għar-Reliġjużi. Kull nisrani, kull mgħammed, kull membru
tal-Knisja ta’ Kristu huwa fid-dover li jagħti sehmu, kulħadd skont ma jista’ għattixrid tas-Saltna t’Alla, għas-salvazzjoni ta’ ħutu l-bnedmin. Ħadd ma jista’ jsalva
lilu nnifsu jekk ma jkunx jimpurtah mis-salvazzjoni ta’ ħutu l-oħra. Aħna nkunu
veru aħwa meta nagħarfu u jekk nagħarfu li aħna wlied tal-istess Missier. Din li
tfisser meta ngħidu Missierna li Inti fis-Smewwiet tiġi saltnatek... Agħmel li sSaltna tiegħek tinxtered fost ħutna l-bnedmin. Dawk id-doni, dawk il-grazzji li
rċevejna fil-Magħmudija obbligati naqsmuhom ma’ ħutna f’pajjiżna u ma’ ħutna
fil-kontinenti l-oħra, ma’ ħutna li qatt ma semgħu bl-isem imqaddes ta’ Kristu
Sidna, ma’ ħutna li huma neqsin minn kollox, imma l-iżjed mill-kelma tal-Ħajja...
mill-kelma ta’ Kristu li tagħti l-vera Ħajja.
Fiż-żminijiet tagħna meta l-umanita’ msejkna qiegħda tfittex l-idejali tagħha filpjaċiri sfrenati, fil-vizzji, fid-drogi u l-bnedmin saru qishom merħla nagħaġ
mingħajr ragħaj il-Qalb ta’ Ġesu’ hija aktar viċin tal-umanita’... u qatt daqs illum
ma nħass il-bżonn li wieħed imidd idejh biex bl-għajnuna t’Alla, bit-talb, u bissagrifiċċju jwarrab l-erwieħ mill-perikli li jimminaċċjawhom, milli jieħdu passi
foloz, milli jaqbdu t-triq tar-rovina u tat-telfien. Ħadd ma jista’ jibqa’ wieqaf u
ma jagħmel xejn meta tant erwieħ mill-ħames kontinenti qegħdin jerfgħu idejhom
‘ il fuq u jittallbu ħniena minn għand dawk li qegħdin jirrappreżentaw lil Kristu
fuq l-art, speċjalment is-Saċerdoti u r-Reliġjużi... Imma huwa l-poplu nisrani
kollu illi bil-ħajja tiegħu eżemplari fil-familja jipprepara l-art għammiela biex
minnha tinbet il-vokazzjoni Saċerdotali... huwa l-poplu nisrani kollu li għandu
jżomm l-istima sħiħa lejn s-Saċerdot li jirrapreżenta lil Kristu. Huwa l-poplu
nisrani kollu li għandu jitlob lil Alla dak li Alla biss jista’ jagħti... li jibgħat aktar
ħaddiema... huwa l-poplu kollu li għandu jitlob dan... imma kif qal il-Papa San
Pawlu VI f’jum il-Vokazzjonijiet huma qabel kollox is-Saċerdoti stess, irReliġjużi stess li mill-eżempju u ħeġġa tagħhom u mill-fedelta’ tagħhom
jiddpendi l-ġejjieni tal-Knisja ta’ Kristu.

Mument ta’ Skiet
Kant: Quddiemek hawn miġbura
Quddiemek hawn miġbura
Flimkien Ġesu’ nqimuk;
Arana lkoll madwarek;
Int taf kemm inħobbuk.

Ħallina nibqgħu miegħek
Ħa ntuk kull ħajr u ġieħ,
Int l-hena, d-dawl, it-tama
Il-għaxqa u l-mistrieħ. (x2)

Int ridt li tibqa’ magħna
Biex dejjem insibuk
Oh x’ferħ inħossu f’qalbna
Kull meta nirċevuk.

Rit./ Ħallina nibqgħu miegħek...

Iġbidna lejk x’ħin niġu
Quddiemek f’dan is-skiet;
Biex nilqgħu ġo sidirna
Ilkoll ħobż is-smewwiet.

Rit./ Ħallina nibqgħu miegħek...

Salm Responsorjali
R./ Il-Mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus.

Għannu lill-Mulej għanja ġdida,
Għax għamel l-għeġubijiet.
Ġibitilu r-rebħa l-leminija tiegħu
u d-driegħ imqaddes tiegħu. R./

Għarraf il-Mulej is-Salvazzjoni tiegħu,
F’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu,
Ftakar fi tjubitu u fil-fedelta’ tiegħu għal dar Iżrael. R./

Raw it-truf kollha tal-art
Is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.
Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha
Infexxu fil-hena, ifirħu u għannu. R./

Għannu lill-Mulej biċ-ċetra
Biċ-ċetra b’leħen il-għana;
Bit-trombi u b’leħen it-trumbetti
Għajtu bil-ferħ quddiem is-sultan, il-Mulej. R./

(Salm 97)

Mument ta’ Skiet
Invokazzjonijiet
Wara kull invokazzjoni inwieġbu: Mulej qawwi l-qalb tal-Aspiranti għasSaċerdozju u għall-Ħajja Reliġjuża.
1. Mulej Ġesu’, kebbes il-qalb tal-Aspiranti tiegħek bl-imħabba sabiex
huma jfasslu l-ħajja tagħhom fuq l-Ewkaristija. Nitolbu...
2. Mulej Ġesu’, agħmel li l-Aspiranti tiegħek jitħeġġu permezz talmeditazzjoni u talb fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu...
3. Mulej Ġesu’, agħmel li huma jitqaddsu permezz tas-sagrifiċċji u lmortifikazzjoni fil-ħajja tagħhom. Nitolbu...
4. Mulej Ġesu’, agħmel li huma jħejju ruħhom tajjeb permezz talubbidjenza u r-rispett lejn is-superjuri tagħhom. Nitolbu...
5. Mulej Ġesu’ agħmel li huma ma jfittxux li jkunu moqdija, imma li jaqdu
bil-ferħ u bil-ġenerożita’. Nitolbu...
6. Mulej Ġesu’, agħmel li fid-diffikultajiet tal-ħajja jemmnu li Int tkun
magħhom kontinwament. Nitolbu...
7. Mulej Ġesu’, għin lill-Aspiranti kollha sabiex ikollhom qalb kbira
dejjem lesta li tħenn, tagħder u toffri lilha nnfisha. Nitolbu...
8. Mulej Ġesu’, agħmel li minkejja d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom
jibqgħu fidili għar-rieda tiegħek u għax-xewqat tal-Knisja. Nitolbu...

Kant: Qawwi Qlubna
Qawwi qlubna biex l-ilħna minn fommna
Lejk jittajru bil-ħlewwa, ferħana,
Sabiex lilek, sultan tal-qlub tagħna,
L-ogħla qima u foħrija nagħtuk.

F’din is-saltna rebbieħa ta’ mħabba
Żommna miegħek biex nibqgħu nħobbuk.
O Ġesu’ kemm nitħeġġu bl-imħabba
X’ħin niftakru f’dik Qalbek ħanina,
Li wasslitek f’din l-art biex tifdina,
Li ħallietek fuq Għolja mislub.
La tħallix li nitbegħdu minn ħdanek,
Saltan waħdek, Ġesu’, f’dawn il-qlub.
Ibqa’ magħna biex tisma’ t-tnehida
Li minn qlubna, msejknin u għajjiena,
Titla’ ħdejk biex titolbok bil-ħniena
Biex iżżommna f’riġlejk miġburin.
Int ħarisna, Ġesu’ u qawwina
Biex inħallu din l-art rebbiħin.

Talba tal-Aħħar:
Għall-Vokazzjonijiet Saċerdotali u Reliġjużi
O Ġesu’, ragħaj tal-erwieħ li sejjaħt lill-Appostli biex ikunu sajjieda talbnedmin, sejjaħ issa żgħażagħ qalbiena u mħeġġa biex jiġu warajk u
jkunu ministri tiegħek. Agħtihom il-għatx li kellek Int għall-fidwa talbnedmin kollha, li minħabba fihom jiġġedded kuljum is-sagrifiċċju
tiegħek fuq l-altar.
Mulej Ġesu’, dejjem ħaj biex tidħol għalina, għallimna naħsbu fid-dinja
kollha, fejn ħafna minn ħutna fis-skiet jitolbu għad-dawl tas-sema u
għan-nar tal-imħabba, u hekk ħafna żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa
tiegħek biex ikomplu l-missjoni tiegħek, jibnu l-Ġisem Mistiku tiegħek,
il-Knisja, u jsiru l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja.
Sejjaħ ukoll, Mulej, ħafna xebbiet safja, mimlijin ħeġġa u qlubija, biex
tikber fihom ix-xewqa tal-perfezzjoni nisranija ħalli jingħataw għallqadi tal-knisja u ta’ dawk kollha li jeħtieġu l-għajnuna u l-imħabba
tagħhom. Ammen.

Tingħata l-Barka Sagramentali

Ċelebrazzjoni Ewkaristika għall-Bżonnijiet
tal-Missjoni u tal-Missjunarji.
Espożizzjoni tas-Santissmu Sagrament

Kant tal-Bidu: Flimkien Ġesu’ Maħbub

Flimkien Ġesu’ Maħbub,
Kull ġieħ u ħajr nagħtuk;
Kif Int ħabbejtna lkoll
Nixtiequ li nħobbuk.
Ifħtilna l-bieb ta’ dik id-dar
Fejn qiegħed waħdek lejl u nhar.

Rit/. Kull ġieħ u ħajr nagħtuk (x2)

Ħallina ħdejk Ġesu’
Quddiemek mixħutin.
Int tħobb tarahom flimkien
Lil ħutek maħbubin
Aħbina lkoll ġo dik il-Qalb
Biex tisma’ l-qlub li jgħidu t-talb.

R./ Kull ġieħ u ħajr nagħtuk (x2)

Int l-hena, is-sliem, il-ferħ
Ta’ min jittama fik.
Int faraġ ta’ kull qalb
Li tħobb titgħaxxaq bik.
Mis-sema nżilt u fostna ġejt,
Biex iħobbuk dawk li ħabbejt.

Rit/. Kull ġieħ u ħajr nagħtuk (x2)

Vista lil Ġesu’ Sagramentat
Taħt ix-xbieha t’Ostja ċkejkna
Ġejt inżurek, nadurak
O Ġesu’ bqajt tgħammar fostna,
Biex tkun l-għaxqa ta’ kulħadd.
Missierna, Sliema, Glorja
Ma nsibx kliem, O Alla tiegħi,
Biex infaħħrek kif irrid,
Għax jien xejn u Inti kollox,
Int fawwara ta’ kull ġid.
Missierna. Sliema, Glorja

Kemm nixtieq dal-ħin hawn miegħek,
Ninsa kollox u ‘l kulħadd,
Biex minn qalbi nista’ ngħidlek
Egħżeż minnek m’għandi ‘l ħadd.
Missierna, Sliema, Glorja

Jiena naf li kemm -il darba
Mal-ġid bdiltek ta’ din l-art,
U kmand Tiegħek, fi bluhiti
Bi dnubieti jien każbart.
Missierna, Sliema, Glorja
Nagħtik ġieħ mal-anġli kollha
Mal-eluf ta’ qaddisin,
Li fis-sema b’leħen wieħed,
Ifaħħruk ilkoll henjin.
Missierna, Sliema, Glorja

Skont il-fehma tal-Papa: Missierna, Sliema, Glorja

Intenzjoni:
Noffru din is-siegħa adorazzjoni għall-bżonnijiet tal-Missjoni u tal-Missjunarji u
biex il-Mulej jurina kif nistgħu ngħinu biex tinxtered is-Saltna t’Alla fl-artijiet lil
ħutna.
Missjoni. Marija Santissma kienet l-Ewwel Missjunarja u taħt il-ħarsien tagħha
sejrin nagħmlu din l-Adorazzjoni Ewkaristika.

Talb ta’ Adorazzjoni
Wara kull invokazzjoni ngħidu flimkien: NADURAWK ĠESU’ FEDDEJ
TAGĦNA.
Nadurawk, Ġesu’, ħaġa waħda mal-Missier u mal-Ispirtu s-Santu.
Nadurawk, Ġesu’, li għax tħobbna ċċekkint u sirt bniedem bħalna.
Nadurawk, Ġesu’, li tħassart lin-nies ta’ żmienek għax kienu bħal merħla
mingħajr ragħaj.
Nadurawk, Ġesu’, l-uniku Feddej tal-bnedmin kollha.

Nadurawk, Ġesu’, tal-imħabba bla qies tiegħek li ridt tibqa’ magħna flEwkaristija.
Nadurawk, Ġesu’, li Inti preżenti fostna.
Nadurawk, Ħobż qaddis li tagħti l-ħajja lill-bnedmin kollha.
Nadurawk, Ġesu’, li tgħaqqad lill-bnedmin kollha ħaġa waħda bejniethom
permezz tal-Ewkaristija.

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani
(Kap 10 V. 9)
“Jekk inti tistqarr b’fommok, “Ġesu’ hu l-Mulej”, u temmen f’qalbek li Alla
qajmu mill-Imwiet, inti ssalva. Wieħed jemmen f’qalbu biex ikollu l-ġustizzja u
jistqarr b’xofftejh biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid, “Kull min jemmen
fih ma jintilifx. Ma hemmx għażla bejn Lhud u Griegi; Alla hu s-Sid ta’ kulħadd
u għani ma’ dawk kollha li jsejħulu, għax kull min isejjaħ isem il-Mulej isalva.
Imma kif jistgħu jsejħu lil dak li ma jemmnux fih? Kif jistgħu jemmnu f’dak ma
semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jxandruhulhomx? Kif jistgħu
ixandrulhom jekk ma jkunux mibgħuta? Bħalma hemm miktub, “Kemm huma
sbieħ ir-riġlejn ta’ dawk li jħabbru l-ġid, iżda mhux kulħadd qagħad għall-kelma
tal-Evanġelju. Isaija ħabbar: “Mulej, min emmen il-kelma li sema’ mingħandna?”
Għax il-fidi tiġi mis-smigħ, u s-smigħ mill-kelma ta’ Kristu. Imma ngħid jien,
jaqaw ma semgħux? Żgur li semgħu l-Iskrittura tgħid; “Leħinhom inxtered malart kollha, u l-kelma tagħhom laħqet truf id-dinja.”
Il-Kelma tal-Mulej
Inroddu Ħajr lil Alla

Mument ta’ Skiet

Qari mill-Evanġelju ta’ San Mattew

(Kap 9 V 35-38)

Ġesu’ dar l-ibliet u l-irħula kollha jgħallem fis-sinagogi, ixandar il-Bxara t-tajba
tas-Saltna, u jfejjaq kull xorta ta’ mard u lil kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra
n-nies u tħassarhom, għax kienu mdejqa u mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj.
Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: “Il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu
mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu.”
Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Salm Responsorjali
R/. Morru fid-dinja kollha u xandru l-Bxara t-Tajba

Għannu lill-Mulej għanja ġdida;
għannu lill-Mulej fl-art kollha;
għannu lill-Mulej, bierku Ismu;
Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. R/.

Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu,
fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu.
Agħtu lill-Mulej, familji tal-popli
agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa;
agħtu lill-Mulej, is-sebħ ta’ Ismu. R/.

Ġibulu l-offerti, u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu;
inxteħtu quddiem il-Mulej b’tiżjin qaddis;
triegħdu quddiemu, nies kollha tal-art;
Għidu fost il-ġnus; “Il-Mulej isaltan”

(Salm 96)

Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek;
hu jiġġudika ‘l popli bis-sewwa. R/.

Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
ħa jħabbat il-baħar u kull ma fih,
ħa jifraħ ir-raba’ u kull ma fih,
u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk
quddiem il-Mulej, għax ġej,
għax ġej, biex jagħmel ħaqq mill-art.
Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,
u mill-popli bis-sewwa Tiegħu. R/.

Mument ta’ Skiet

Kant: Waslet is-Siegħa

Jien se nagħtikom kmandament ġdid;
Li tħobbu ‘l Alla u lil xulxin.
Minn dan jagħarfukom
Li lkoll intom tiegħi
Jekk tħobbu ‘l-aħwa kif ħabbejtkom jien.

Waslet is-siegħa, Missier Qaddis,
Biex Int issebbaħ lill-Iben Tiegħek,
Għax din hi l-ħajja,
Li jagħarfu lkoll lilek,
Biex dawk li tajtni jgħixu lkoll miegħek.

Missier Qaddis, ħarishom f’Ismek
Dawk l’Inti tajtni nitlob għalihom.
Kif int bgħatt lili,
Hekk jien nibgħat lilhom
Għax jien ħabbejthom kif ħabbejtni Int.

U għal dawk kollha li jemmnu fija,
Kif Inti fija u Jiena fik,
Hekk huma jkunu
Ħaġa waħda fina
Biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċa qatt.

Riflessjoni:
Fuq il-Missjoni:
Min-natura tagħha nnfisha l-Knisja f’din id-dinja hija Missjunarja; kif il-Missier
bagħat lil Ġesu’ hekk Ġesu’ bagħat lill-Knisja fid-dinja kollha biex ixxandar lIsem tiegħu lill-Popli kollha. Il-mandat: “Morru fid-dinja kollha u agħmlu dixxpli
mill-ġnus kollha u għammduhom fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu sSantu”... dan il-mandat għadu jgħodd għall-Knisja tallum.
Il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fil-messaġġ għall-Ġurnata Missjunarja (1986)
ikellimna fuq l-importanza kbira li bħala nsara għandna d-dmir li nwasslu bilkelma u bl-eżempju lil Ġesu’ lil ħutna l-bnedmin. Dan huwa dmir mhux biss tassaċerdoti imma ta’ kull nisrani. Il-Papa jkompli jgħid li “llum naraw l-impenn
biex inxandru, nixhdu u naqdu l-Evanġelju qed isir aktar urġenti; qed jinħass aktar
il-bżonn li ngħinu lill-Missjunarji, kemm jekk saċerdoti, kemm jekk persuni
kkonsagrati lil Alla fid-dinja, kemm jekk volontiera lajċi. L-istess Papa jsemmi
b’enfasi l-importanza tat-talb għall-ħidma Missjunarja. Għalhekk kif aħna
ninsabu quddiem Ġesu’ Ewkaristija, ejjew nitolbu għall-bżonnijiet talMissjunarji li jaħdmu barra minn pajjiżna u nitolbuh sabiex nifhmu aħjar
x’għandu jkun is-sehem tagħna fix-xandir tal-Evanġelju. Il-Papa juri ħtieġa li
niżżuħajr lill-Mulej għaliex ħafna minn uliedu, familji nsara, wieġbu għall-

għanjiet tal-Ġurnata Missjunarja b’eżempji mill-isbaħ ta’ mħabba universali u
disinteressata. Huma taw xhieda ta’ dan billi offrew ħafna sagrifiċċji u talb għallMissjunarji u xi drabi billi qasmu direttament magħhom fit-tbatijiet appostoliċi
tagħhom. Bl-istess mod Ġesu’ qiegħed jibgħat lilna biex inxandruh fost dawk li
niltaqgħu magħhom fil-ħajja tagħna, u l-esperjenza li għandna ta’ Ġesu’ ma
nistgħux inżommuha għalina, għandna l-obbligu li naqsmuha mal-oħrajn.

Kant: Quddiemek Hawn Miġbura

Quddiemek hawn miġbura,
Flimkien, Ġesu nqimuk.
Arana lkoll madwarek:
Int taf kemm inħobbuk.

Rit./ Ħallina nibqgħu miegħek
Ħa ntuk kull ħajr u ġieħ.
Int l-hena, d-dawl it-tama,
Il-għaxqa u l-mistrieħ. (x2)

Int ridt li tibqa’ magħna
Biex dejjem insibuk;
O x’ferħ inħossu f’qalbna
Kull meta nirċevuk.

R./ Ħallina nibqgħu miegħek...

Iġbidna lejk x’ħin niġu
Quddiemek f’dan is-skiet;
Biex nilqgħu ġo sidirna
Ilkoll ħobż is-smewwiet.

R./ Ħallina nibqgħu miegħek...

Nitkellmu ma’ Ġesu’
O Ġesu’ preżenti fis-Sagrament tal-Imħabba, aħna nadurawk, u nerfgħu lejk ittalb umli tagħna. Mulej ikollok ħniena mill-poplu tiegħek. Anke llum ħafna
bnedmin huma mitlufa bħal nagħaġ mingħajr ragħaj. Anke llum il-ħsad huwa
bosta imma l-ħassada ftit. Nitolbuk Mulej ibgħat ħafna ħaddiema fil-qasam
tiegħek. Ibgħat ħafna ħabbara li jxandru l-bxara t-tajba tas-salvazzjoni u b’hekk
ikomplu l-opra Tiegħek tal-Fidwa. Iżra’ fil-qlub ta’ tant żgħażagħ ix-xewqa li
jiddedikaw ħajjithom kollha kemm hi fit-tixrid tal-Vanġelu f’artna u fl-art talMissjoni għas-salvazzjoni ta’ ħutna l-bnedmin. Mulej Ġesu’ li mitt fuq is-salib
biex issalva lill-bnedmin u tajt lill-knisja tiegħek il-kmand li xxandar l-Evanġelju
lill-ġnus kollha ara kif parti kbira mill-umanita’ għadha ma tafekx, għadha ma
temminx fik. Inti li Int l-uniku Salvatur tad-dinja. Nitolbuk li tqajjem fil-Knisja
tiegħek iż-żelu għas-salvazzjoni tal-erwieħ u li tqanqal tant qlub ġenerużi biex
joffru l-ħajja tagħhom fil-kamp tal-Missjoni. O Ġesu’ Saċerdot Etern kabbar filKnisja Tiegħek in-numru tal-Missjunarji u iffurmahom skont id-disinji tal-Qalb
Tiegħek Santissma. Asal O Ġesu’ għand l-infidili permezz tal-Missjunarji
Tiegħek; biddilhom fik; agħmilhom strumenti tal-Ħniena, u agħmel li huma
jwettqu bil-qawwa tal-Ispirtu Tiegħek l-opri li Inti stess wettaqt għas-salvazzjoni
tad-dinja, Inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Hekk ikun.

Invokazzjonijiet
Wara kull invokazzjoni ngħidu: Grazzi Mulej, għaliex inti tisma’ t-talba tagħna.

1. Ieqaf Mulej mal-Knisja tiegħek u ilqa’ t-talb li qiegħda tagħmillek biex ilBxara t-tajba tas-salvazzjoni tinxtered mal-art kollha u tagħti frott
kullimkien. Nitolbu

2. Spirtu Qaddis, ixħet id-dawl tal-għerf tiegħek fuq l-Missjunarji kollha taddinja; agħmel li, mimlijin bil-ħeġġa qaddisa li jwasslu lil Ġesu’ lil ħuthom,
huma jirnexxilhom iwettqu r-rieda tiegħek f’ħajjithom. Nitolbu
3. Mulej, nitolbuk, sabiex iktar żgħażagħ ġenerużi, bl-għajnuna ta’ Marija
Santissma, iwieġbu bil-qalb għas-sejħa li qed tagħmlilhom sabiex iwasslu
l-Kelma u s-Sagramenti tiegħek lil ħuthom il-bnedmin barra minn art
twelidhom. Nitolbu
4. Nitolbuk, Mulej, sabiex il-Maltin tal-Gżejjer tagħna iħossu dejjem iżjed issens Missjunarju tal-Knisja billi jitolbu, jagħmlu sagrifiċċji u jgħinu lillKnisja barra minn Malta. Nitolbu
5. Missier Qaddis, nitolbuk sabiex aktar lajċi, bl-għajnuna tal-Opri
Missjunarji Pontifiċji, jifhmu aktar is-sens ta’ Knisja Universali u jkunu
lesti li joffru xi żmien minn ħajjithom f’servizz ta’ mħabba għal ħuthom ilbnedmin. Nitolbu
6. Għall-Missjunarji Maltin li qed jgħinu l-Knisja barra minn pajjiżna sabiex
bl-eżempju tagħhom iqanqlu aktar żgħażagħ biex iwieġbu għas-sejħa
Tiegħek. Nitolbu
7. Nitolbu għall-Missjunarji mejtin; agħtihom sehem, Mulej, fil-Liturġija
tiegħek tas-sema. Nitolbu
Talba tal-Aħħar
O Ġesu’, li ħlaqtna għalik u tridna lkoll insalvaw, Inti li sejjaħt lill-Appostli
biex ikunu sajjieda tal-bnedmin. Sejjaħ issa żgħażagħ imħeġġa biex jiġu
warajk u jkunu ministri tiegħek. Agħtihom dak il-għatx li kellek Int għallfidwa tal-bnedmin kollha, li minħabba fihom jiġġedded kuljum issagrifiċċju tiegħek fuq l-altar.
Mulej Ġesu’, dejjem lest biex tidħol għalina, għallimna naħsbu fid-dinja
kollha, fejn ħafna minn ħutna jitolbu fis-skiet għad-dawl tas-sema u għannar tal-imħabba, u hekk ħafna żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa tiegħek biex
ikomplu l-missjoni tiegħek, jibnu l-Ġisem Mistiku tiegħek, il-Knisja, u
jsiru l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Sejjaħ ukoll, Mulej, ħafna xebbiet
safja, mimlijin ħeġġa u qlubija, biex tikber fihom ix-xewqa tal-perfezzjoni
nisranija ħalli jingħataw għall-qadi tal-Knisja u ta’ dawk kollha li jinħtieġu
l-għajnuna u l-imħabba tagħhom. Hekk ikun.

Kant tal-Għeluq: Lil Alla bil-ferħ inkantaw
Lil Alla bil-ferħ inkantaw;
Għanja ta’ radd il-ħajr ngħannu lill-Mulej.
Ħa nersqu quddiemu bil-ferħ u t-tama f’qalbna;
Ħa ngħannu għanja ġdida lil Sid is-sema u l-art.
Rit./ Lil Alla bil-ferħ inkantaw...
Jifirħu l-muntanji, jifirħu s-siġar kollha
Jifirħu l-art u s-sema bil-kobor tal-Mulej.
Rit./ Lil Alla bil-ferħ inkantaw...
Isebbħu lil Ismu l-għasafar tal-għelieqi;
Lil Ismu jsebbħu l-kwiekeb u l-fjuri tal-widien.
Rit./ Lil Alla bil-ferħ inkantaw...
Ħa ngħannu fuq l-arpa is-sebħ tal-qawwa tiegħu;
Ħa nfaħħru l-kobor t’Alla mal-kant tal-innijiet.
Rit./ Lil Alla bil-ferħ inkantaw...
Fid-dlam imexxina, fil-mergħa jieħu ħsiebna;
Jekk leħnu jidwi fostna llum nilqgħuh bil-ferħ.
Rit./ Lil Alla bil-ferħ inkantaw...
Għax hu Alla tagħna u aħna l-poplu tiegħu;
Imbierek min ifaħħar il-kobor tal-Mulej.

Tingħata l-Barka Sagramentali

