
L-Ewwel Jum tan-Novena lill-Ispirtu s-Santu. (14/05/2015) 

 

[1] L-Ispirtu s-Santu fil-ħajja ta' Ġesu’ ... 

 

Qari mill-Evanġelu ta’ San Luqa:  

Iżda Marija qalet lill-anġlu: “Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?” Wieġeb 

l-anġlu u qalilha: “L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-dell 

tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin 

Alla.” 

 

Ħsieb: Kif smajna f'din il-Kelma, mill-bidunett tal-Inkarnazzjoni, l-Ispirtu s-Santu 

nsibuh f'rabta ma' Ġesu'. Nistgħu ngħidu li l-Ispirtu s-Santu huwa l-Kumpann 

inseparabbli ta' Kristu, kif anki darba sejjaħlu San Bażilju. L-Ispirtu s-Santu nqisuh 

li fforma l-Ġisem ta' Ġesu' fil-ġuf ta’ Marija. Iktar 'l quddiem naraw illi l-Ispirtu s-

Santu jinżel fuq Ġesu’ anke fix-xmara Ġordan fil-mument tal-Magħmudija minn 

Ġwanni l-Battista. 

‘L quddiem insibu mumenti oħjrajn meta naraw lil Ġesu’ jiġi mmexxi mill-Ispirtu 

s-Santu li jieħdu fid-deżert biex ikun imġarrab mix-xitan. Ġesu’ jiġi lura mid-

deżert fil-qawwa tal-Ispirtu. Ġesu’ fis-sinagoga ta’ Nazzaret jgħid illi l-Ispirtu s-

Santu huwa I-qawwa tiegħu, huwa l-unzjoni, id-dilka tiegħu. Il-Kelma t'Alla 

tgħidilna li l-Ispirtu s-Santu, li hu din il-qawwa, ħarġet minn Ġesu’ biex ifejjaq ‘il-

morda. Ġesu’ nnifsu jgħid illi kien ikeċċi x-xjaten bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. U 

nsibu lil Ġesu’ ukoll illi jitlob ‘l-Ispirtu s-Santu. Fl-ittra lil-Lhud insibu wkoll illi 

Ġesu’ offra I-passjoni tiegħu kollha kemm hi ‘l-Ispirtu s-Santu.  

L-Ispirtu s-Santu, għeżież tiegħi, għalhekk huma magħqud ħaġa waħda mal-

Mulej Ġesu’. Il-ħajja ta' Ġesu’ fuq din l-art hija magħquda mal-Ispirtu s-Santu. 

Jekk Ġesu’ kien jiddependi daqshekk mill-Ispirtu s-Santu, jekk Ġesu’ kellu din l-

intimita’ mal-Ispirtu s-Santu, kemm wisq aktar aħna! Jekk il-ħajja nisranija hija li 

aħna nsiru bħal Ġesu’, allura bħal Ġesu’, il-ħajja nisranija tagħna kollha kemm hi, 

trid tiddependi mill-Ispirtu s-Santu, f'kulma nagħmlu, f'kulma naħsbu, f'kulma 

ngħidu u f’kull m’aħna. 

 



Talba:  

Spirtu s-Santu Alla,  

il-Kumpann inseparabbli tiegħi, 

illum nagħtik ħajti, imħabbti, 

il-qima u l-libertà kollha tiegħi. 

 

Nar, Imħabba msawba f’qalbi, 

aħtafni u kkunsmani fik innifsek. 

Tħalli xejn minni nnifsi, fija nnifsi. 

Kun inti l-mewt totali tiegħi nnifsi. 

 

Riħ inkontrollabbli, 

Agħmilni doċli u ħafif fik u għalik. 

Għinni nintelaq fik bħal werqa li tittajjar fejn jeħodha r-riħ. 

M’hemmx għalfejn turini fejn... 

Ħudni fejn trid... 

Agħmel bija li trid... 

 

Spirtu li tgħammar fija, 

agħmel li l-frott tiegħek jidher fija 

għax il-ħajja tiegħi tkun int 

u jiena mmut għalija nnifsi. 

 

Qawwa ta’ Alla, 

użani kif trid Int bid-dilka tiegħek. 

Uri l-qawwa tal-imħabba tiegħek fija 

bil-wiri tal-kariżmi kollha tiegħek, 

biex inkun xhud ta’ Ġesu flimkien miegħek 

bl-eżempju, bil-Kelma u bis-sinjali. 

 

Marija, għarusa tal-Ispirtu s-Santu, 

ipproteġini mill-inganni tax-xitan. 

Kun miegħi u għinni biex 

ma nieqaf qatt, 

ma nxekkel qatt, 

u ma nnikket qatt 

lill-Kumpann inseparabbli tiegħi. Ammen! Alleluia! 



It-Tieni Jum tan-Novena lill-Ispirtu s-Santu. (14/05/2015) 

 

[2] Xhieda ta' Ġesu' bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu ... 

 

Qari mill-Atti tal-Appostli:  

“Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu s-Santu, intom tirċievu l-qawwa, u tkunu 

xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Lhudija kollha u s-Samarija u sa truf l-art.” 

 

Ħsieb: Il-Kelma t’Alla tgħidilna illi Ġesu' huwa x-xhud fidil t’Alla l-Missier, u aħna, 

għeżież tiegħi, li bis-saħħa tal-Magħmudija mpenjajna lilna nfusna u rċevejna l-

grazzja li nkunu f’Ġesu’, li nkunu bħal Ġesu’, aħna wkoll imsejħa biex inkunu 

xhieda.  

 

Kif smajna f’din il-Kelma, Ġesu’ jgħidilna li aħna se nkunu xhieda tiegħu. U bħal 

Ġesu’, ix-xhieda tagħna trid tkun fil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Ġesu’ mhux qed 

jibgħatek tkun xhud tiegħu bil-qawwa tiegħek, imma bil-qawwa tal-Ispirtu. 

Għalhekk għandna bżonn Pentekoste: biex inkunu Knisja li tevanġelizza. Allura I-

Ispirtu s-Santu jagħtina l-qawwa u jneħħi l-biża’ minn ġewwa fina biex aħna 

nevanġelizzaw.  

 

L-Ispirtu s-Santu jagħtina l-grazzja li nkunu xhieda ta’ Ġesu’ fl-għaqda ta’ 

bejnietna. F’Pentekoste titwieled il-Knisja bħala komunita’. Hekk trid tidher ix-

xhieda tagħna: fl-għaqda ta’ bejnietna. L-Ispirtu s-Santu jagħtina l-qawwa sabiex 

ix-xhieda tagħna tidher fl-eżempju tagħna fil-ħajja ta' kuljum.  Fl-imġieba tagħna 

bħal Ġesu’, aħna hemmhekk nagħtu xhieda ta’ Ġesu’.  

 

Ix-xhieda tagħna trid tkun bil-kliem -- meta għandna l-opportunita’ li nxandru 

l-Kelma tal-Mulej, li ngħidu l-Verita’, li nsemmgħu leħen Ġesu’. Ix-xhieda 

tagħna trid tkun anke bil-martirju tagħna, meta aħna verament nagħtu ħajjitna 

kompletament lil Ġesu’, anki sal-mewt. Ix-xhieda tagħna, bil-qawwa tal-Ispirtu 

s-Santu, trid tidher ukoll bis-sinjali tal-Ispirtu, tal-Ispirtu s-Santu li għadu jfejjaq 

u li għadu jeħlisna mill-ħakma tax-xitan. J’Alla għeżież tiegħi aħna nkunu 

tassew xhieda ta’ Ġesu’, bil-qawwa tal-Ispirtu! 

  



Talba: Spirtu s-Santu Alla, aħna għandna bżonnok. Nitolbuk sabiex tagħtina I-

qawwa tiegħek. Nitolbuk sabiex inti teħlisna mill-beżgħat li jaħkmuna meta niġu 

biex inkunu t'eżempju tajjeb għall-oħrajn. Eħlisna mill-biża’ li taħkimna meta 

nibżgħu nitkellmu dwar Ġesu’, meta nxandru l-Vanġelu, inxandru l-Verita’. Spirtu 

s-Santu, agħtina l-qawwa tiegħek sabiex anke jekk Ġesu’ jsejħilna biex nagħtu 

ħajjitna kompletament lilu fl-imħabba sal-punt tal-martirju, aħna nkunu lesti li 

dan nagħmluh.  

Spirtu s-Santu Alla, minn qalbna nitolbuk sabiex inti tkompli twettaq il-mirakli, 

il-fejqan, u l-eżorċiżmi. Kompli wettaq is-sinjali tiegħek, ħalli nkunu kif kienet il-

Knisja tal-bidu, f'Pentekoste’, li waqt li l-appostli jagħtu xhieda, is-sinjali kienu 

jsieħbu x-xhieda tagħhom.  

Spirtu s-Santu, ejja u agħmel minna evanġelizzaturi, appostli, u dixxipli ta’ Ġesu’ 

fi żminijietna. Spirtu s-Santu, ejja mliena bil-qawwa kollha tiegħek. Għallimna kif 

nafdaw fil-qawwa tiegħek. Għallimna kif nistrieħu fuq il-qawwa tiegħek. 

Għallimna kif inħaddnu l-qawwa tiegħek u ma nibżgħux nintelqu f'idejn il-qawwa 

tiegħek. Ħalli d-dinja kollha tagħraf u tħobb lil Ġesu’ bħala l-uniku Sid u Salvatur 

tagħna. 

 

 

It-Tielet Jum tan-Novena lill-Ispirtu s-Santu. (14/05/2015) 

 

[3] Il-wegħda ta’ Ġesu’ li se jagħtina l-Ispirtu s-Santu ... 

 

Qari mill-Evanġelu ta’ San Ġwann:  

“Madankollu ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jiena mmur, għaliex jekk ma 

mmurx, id-Difensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur, nibgħathulkom.” 

 

Ħsieb: Kemm hi qawwija din il-Kelma ta’ Ġesu’, meta jgħidilna li jaqblilna li huwa 

jmur. Għaliex huwa biss meta hu jmur, li aħna nistgħu nirċievu l-Ispirtu s-Santu. 

Jgħidilna li jaqblilna li huwa jmur għand il-Missier, jiġifieri li jiġi gglorifikat 

permezz tal-Passjoni, l-mewt u l-qawmien tiegħu, ħalli aħna nirċievu l-Ispirtu. 

Mela x’għandu jfisser l-Ispirtu s-Santu għalina, jekk Ġesu’ qed jgħidilna li 

jaqblilna illi huwa jmur? 



 

Ġesu’ lill-appostli ppreparahom sewwa għall-Ispirtu s-Santu. Alla li jżomm 

kelmtu wegħedulhom u allura stennew ‘l-Ispirtu s-Santu. Din il-wegħda, li biha 

Alla l-Missier kien qed ikabbar l-għatx tal-poplu tiegħu għaliha, insibuha fit-

Testment il-Qadim -- fil-Ktieb ta’ Ġoel, fil-Ktieb ta’ Eżekjel u fil-Ktieb ta’ Ġeremija. 

Hawn għandna tliet wegħdiet kbar li Alla qed iwiegħed li jagħti ruħ ġdida, qalb 

ġdida, I-Ispirtu tiegħu li jrid ikun il-vera ruħ tagħna, li jrid ikun il-vera qalb tagħna.  

 

Ġwanni l-Battista wkoll iwieghed li Ġesu’ ħa jkun dak li mhux jgħammed bl-ilma, 

imma bl-Ispirtu u bin-nar. Imbagħad għandna lil Ġesu’ li diversi drabi jkompli 

jenfasizza din il-wegħda, anke qabel ma jitla’ għand il-Missier. Lill-appostli 

jgħidilhom biex jibqgħu jistennew sa ma jiġu mlibbsa l-qawwa.  

 

Aħna rridu nilqgħu d-don tal-Ispirtu s-Santu bħala l-wegħda tal-Missier u tal-Iben 

għalina. Nilqgħuh daqskemm nemmnu fil-wegħdiet li Alla għamlilna. Alla jżomm 

kelmtu. Jekk Ġesu’ wiegħedna li se jagħtina l-Ispirtu, allura hekk qal u hekk hu. 

Ejjew ikollna fiduċja sħiħa f'dan Alla li jżomm kelmtu u li se jġeddidna bil-qawwa 

tal-Ispirtu s-Santu fil-ħajja tagħna. 

 

Talba: Missier ħanin, aħna nirringrazzjawk li Inti l-Missier tagħna tas-Sema, l-

Abba, inti li żżomm il-wegħdiet tiegħek. Nirringrazzjawk, Pa, illi sa mit-Testment 

il-Qadim inti bdejt tħejji l-qalb tal-poplu biex jirċievi d-don tal-Ispirtu. 

Nirringrazzjawk Mulej Ġesu’ talli inti wiegħedt lill-appostli li se tibgħatilhom l-

Ispirtu s-Santu.  

 

Aħna llum nilqgħu dawn il-wegħdiet tiegħek Missier, il-wegħdiet tiegħek Ġesu’. 

Aħna nagħmlu dawn il-wegħdiet tagħna. Aħna nilqagħuhom bil-fidi. Aħna 

nemmnu fihom. Aħna nemmnu fik o Alla illi żżomm il-Kelma tiegħek. Minn 

qalbna nitolbuk, iftħilna qalbna beraħ ħalli aħna nilqgħu dawn il-wegħediet.  

 

Agħtina l-paċenzja li nistennew li din il-wegħda sseħħ bil-qawwa kollha fil-ħajja 

tagħna. Agħtina l-konvinzjoni, Mulej Ġesu’, li dak li Inti għidt, iseħħ f'ħajjitna. 

Agħtina l-konvinzjoni li Inti trid iġġedded fina l-Ispirtu Qaddis li aħna rċevejna fil-

Magħmudija u fil-Griżma tal-Isqof. Aħna nilqgħu, Missier ħanin, dan ir-Rigal tal-

Ispirtu s-Santu li Int tixtieq tagħtina permezz ta’ Ġesu’. Ammen! Halleluia!  

 

 



Ir-Raba’ Jum tan-Novena lill-Ispirtu s-Santu. (14/05/2015) 

 

[4] Qalb imħejjija biex tircievi l-Ispirtu s-Santu ... 
 

Qari mill-Atti tal-Appostli:  

Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom, u qalu lil Pietru u lill-appostli l-oħra: 

“L-aħwa, x’għandna nagħmlu aħna?” U Pietru weġibhom: “Indmu, u 

jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta’ Ġesù Kristu għall-maħfra ta’ 

dnubietkom; u intom tirċievu d-don tal-Ispirtu s-Santu. Għax il-wegħda 

qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk 

kollha li l-Mulej Alla tagħna sejħilhom.” U, b’ħafna kliem ieħor, tahom xhieda 

u wissihom billi qalilhom: “Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin.”  

 

Ħsieb:  Kif smajna f'din il-Kelma, meta lil San Pietru f’Pentekoste’ jistaqsuh, wara 

l-ewwel omelija li għamel li tinfed lill-qalb tagħhom, x’għandhom jagħmlu, Pietru 

jgħidilhom illi għandhom jindmu u jitgħammdu biex jirċievu I-Ispirtu s-Santu.  

 

II-qalb li hi mħejjija biex tirċievi l-Ispirtu s-Santu hija l-qalb niedma. Ejjew 

nitħeġġu, anki matul dawn il-jiem ta’ talb, fl-indiema tal-qalb tagħna. L-indiema 

mhix ħass imma hija deċiżżjoni li inti tagħraf bl-istess grazzja t’Alla (għaliex Hu 

Alla nnifsu li jqanqal il-qalb tagħna biex nindmu) l-istat tad-dnub tagħna, li aħna 

ngħixu fid-dnub. Mela, l-qalb niedma hija l-qalb li tagħraf id-dnub tagħha.  

 

Il-qalb imħejjija biex tirċievi l-Ispirtu s-Santu hija I-qalb li tiġi msoffija mid-dnub 

permezz tat-tiġrib, permezz tat-tbatija li aħna ngħaddu minnha. Għalhekk xi 

drabi Alla jħejjilna qalbna biex nirċievu aktar mill-Ispirtu tiegħu billi jippermetti 

li anke aħna ngħaddu minn ċerta tbatija li ssaffi l-qalb tagħna. Ejjew ma 

nirreżistux dawn il-mumenti.  

 

Qalb imħejjija biex tirċievi l-Ispirtu hi l-qalb li hija ħerqana għas-Saltna t’Alla. 

Ġesu’ qalilna: "Fittxu l-ewwel is-Saltna t’Alla; il-bqija kollox jingħatalkom 

b’żieda.” Qalb li hija ħerqana għas-Saltna hija qalb li hija ħerqana għal Ġesu’ u 

għall-affarijiet ta' Ġesu’. 

 

Il-qalb li hija mħejjija biex tirċievi l-Ispirtu s-Santu hija l-qalb li tobdi l-Kelma 

t'Alla. San Pietru hekk jgħid darba minnhom: li Alla ta l-Ispirtu s-Santu lil dawk li 



jobduh. Ejjew inkunu nies li aħna rridu nobdu l-Kelma t’Alla u mhux li nagħmlu 

ta’ rasna.  

 

Il-qalb li hija mħejjija biex tirċievi l-Ispirtu s-Santu hija l-qalb illi tħobb lil Ġesu’, 

għaliex Ġesu’ stess qalilna li jekk aħna nħobbuh, il-Missier, Hu u l-Ispirtu jiġu 

jgħammru għandna.  

 

Għalhekk ejjew infittxu matul dawn il-jiem ta’ talb, li l-qalb tagħna tkun tassew 

imħejjija biex tilqa' l-Ispirtu s-Santu: 

 

 permezz ta’ Qrara tajba,  

 permezz tal-konverżjoni tagħna,  

 billi nafdaw lil Alla fit-tiġrib tagħna,  

 billi nfittxu l-affarijiet t'Alla,  

 billi infittxu li naqraw il-Kelma t’Alla u nobduha u  

 billi nħobbu lil Ġesu’ mill-qalb. 

  

 

Talba: Missier ħanin, aħna niġu quddiemek f'Isem Ibnek Ġesu’ Kristu Sidna u 

minn qalbna nitobuk, Pa, sabiex inti tħejji l-qalb tagħna sabiex nistgħu nilqghu 

mill-ġdid id-Don tal-Ispirtu s-Santu f’ħajjitna.  

 

Nitolbuk Mulej Ġesu’ sabiex Inti ttella’ fil-wiċċ dak id-dnub fil-qalb tagħna li bih 

aħna nistgħu nkunu qed nirreżistu u nieqfu lill-Ispirtu s-Santu. Agħtina I-

konvinzjoni, l-indiema fil-qalb tagħna. Iġbidna lejn il-Qrar, Mulej, ħa nirċievu l-

maħfra tiegħek. Nitolbuk Mulej sabiex inti ssaffi l-qalb tagħna mill-ġibda u mill-

pjaċir tad-dnub.  

 

Nitolbuk Mulej sabiex inti anki I-qalb tagħna tiġbidha għall-affarijiet tiegħek. 

Agħmel li nkunu ħerqana għall-affarijiet tas-Saltna tiegħek, ħalli b’hekk I-Ispirtu 

s-Santu jkun jista’ jużana u jaħdem fina.  

 

Mulej Ġesu, agħtina l-grazzja li jkollna qalb li tobdi l-Kelma tiegħek, li bħal Marija 

aħna mhux biss nisimgħu l-Kelma, imma bħal Marija aħna nżommuHa f’qalbna 

u ngħixu I-Kelma li Inti tagħtina. Agħmilna ħbieb tal-Vanġelu. Agħmel li ħajjitna 

tkun l-għejxien tal-Vanġelu.  

 



U nitolbok Mulej: igbidna lejk. Agħmel li nħobbuk, ħalli b’hekk fl-imħabba ta' 

bejnietna nkunu nistgħu nilqgħu l-akbar rigal li int tagħtina għax tħobbna – ir-

rigal tal-Ispirtu s-Santu.  

 

Spirtu s-Santu Alla, ħejji l-qalb tagħna biex tilqa' d-don tiegħek innifsek. 

Ammen! Halleluia! 

 

 

Il-Ħames Jum tan-Novena lill-Ispirtu s-Santu. (14/05/2015) 

 

[5] Nitolbu għall-miġja tal-Ispirtu s-Santu ... 

 

Qari mill-Vanġelu ta’ San Luqa:  

Ġara li, wara li tgħammed il-poplu kollu, Ġesù tgħammed ukoll u, waqt li kien 

qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu, u niżel l-Ispirtu s-Santu u deher fuqu fis-

sura ta' ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: “Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-

għaxqa tiegħi.” 

 

Ħsieb: Ġesu’, skont San Luqa, fix-xmara Ġordan jurina biċ-ċar li hu jirċievi l-

Ispirtu s-Santu waqt li jitlob. Ġesu’ jitla' mill-Magħmudija jitlob, u waqt li jitlob, 

is-Sema tinfetaħ u l-Ispirtu s-Santu jinżel. Hekk kif Ġesu’, bħala bniedem, irċieva 

I-Ispirtu s-Santu, hekk jibqa’, biex ngħidu hekk, il-mod kif aħna nirċievu l-Ispirtu 

s-Santu fil-ħajja tagħna: permezz tal-ħajja tat-talb. Insibu anki li l-appostli fil-bidu 

tal-Knisja kienu, qalb waħda flimkien, qegħdin jitolbu ma' Marija għall-miġja tal-

Ispirtu s-Santu. Il-Kelma t'Alla tgħidilna mhux tant li kienu jitolbu, imma li kienu 

jingħataw għat-talb, jiġifieri kienet saret talba ħerqana, talba kontinwa: “Ejja 

Spirtu s-Santu! Ejja Spirtu s-Santu!” 

 

Il-wegħda li Ġesu’ kien għamlilhom ma kinitx xi ħaġa biex iżommuha f'moħħhom 

u jogħqodu jistennewha sseħħ… hekk, fl-ajru. Ġesu’ tahom il-wegħda li se 

jirċievu l-Ispirtu. Imma biex din il-wegħda setgħet isseħħ, huma kellhom jitolbu, 

għaliex dak kollu li Alla jrid jagħtina, għeżież tiegħi, aħna nistgħu nilqgħuh fit-

talb. It-talb m’hux il-kawża għaliex Alla jagħtina l-Ispirtu s-Santu. Alla jagħtina l-



Ispirtu s-Santu fil-ħniena infinita tiegħu, imma t-talb huwa l-kundizzjoni biex 

aħna nilqgħu l-Ispirtu s-Santu.  

 

Għalhekk, ejjew infittxu li matul din in-Novena nitolbu bil-ħerqa matul il-ġurnata 

meta niftakru: “Ejja Spirtu s-Santu!” Ejjew ma niddejqux nokorbuha ta’ spiss din 

it-talba. Anki meta nitolbu r-Rużarju, ejjew inħarsu lejn it-talba tar-Rużarju bħala 

talba ma’ Marija, bħala t-talba taċ-Ċenaklu, it-talba li twassalna għal 

Pentekoste’, meta l-appostli kienu jitolbu flimkien ma’ Marija, huma u jirċievu d-

don tal-Ispirtu Qaddis. Għalhekk, ejjew niġbru l-menti tagħna, il-qalb tagħna u 

b'karba tal-qalb tagħna, sakemm iseħħ Pentekoste’. Nibqgħu nitolbu fil-qalb 

tagħna: “Ejja Spirtu s-Santu!” 

  

Talba:  

Ħallieq ta’ kollox, ejja, 
o Spirtu, żur lil ruħna: 
bil-grazzja tiegħek fawwar 
il-qlub maħluqa minnek. 

Int Difensur u Faraġ, 
id-don ta’ Alla l-Għoli, 
għajn ħajja, nar, imħabba, 
u qawwa tar-ruħ tagħna. 

Int turi l-qawwa t’Alla 
bis-seba’ doni tiegħek: 
int mill-Missier imwiegħed 

biex tagħti l-kliem lil fommna. 

Mexxina fid-dawl tiegħek, 
b’imħabbtek imla qalbna, 
bil-qawwa tiegħek wettaq 
il-ġisem dgħajjef tagħna. 

Biegħed minn fostna l-għadu, 
fis-sliem għal dejjem żommna; 
jekk int quddiemna timxi, 
neħilsu minn kull deni. 



Kun fina, w bid-don tiegħek 
nagħrfu ‘l-Missier u ‘l-Iben 
u nemmnu b’fidi sħiħa 

li int l-Ispirtu tagħhom.  

Glorja ‘l Alla l-Missier 
u l-Iben li qam mill-imwiet 
glorja wkoll ‘l-Ispirtu 
għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Halleluia! 

 

 

Is-Sitt Jum tan-Novena lill-Ispirtu s-Santu. (14/05/2015) 

 

[6] Kif nirċievu l-Ispirtu s-Santu ... 

 

Qari mill-Atti tal-Appostli:  

U lkoll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma’ xi nisa u ma’ Marija, omm Ġesù, 

u ma’ ħutu. Meta wasal jum Għid il-Ħamsin, huma kienu lkoll flimkien f’post 

wieħed. F’daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta’ riħ qawwi, u mela d-dar 

kollha fejn kienu qegħdin. U dehrulhom ilsna qishom tan-nar, li tqassmu u 

qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew 

jitkellmu b’ilsna oħra, skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. 

 

Ħsieb: L-appostli fiċ-Ċenaklu jirċievu l-Ispirtu s-Santu meta kienu miġbura 

flimkien qalb waħda. L-għaqda ta’ bejnietna, biex ngħidu hekk, hija kundizzjoni 

li fiha aħna rridu nkunu biex nistgħu nirċievu id-don tal-Ispirtu s-Santu. L-appostli 

ma kienux qed jitolbu biss għall-Ispirtu s-Santu, imma kienu magħqudin. Ejjew 

infittxu li aħna nkunu magħqudin bejnietna fil-parroċċi, fil-Knisja, fl-għaqdiet u l-

movimenti. Ejjew, jekk verament irridu splużżjoni tal-Ispirtu s-Santu, 

f’Pentekoste’ ta’ vera fil-ħajja tagħna, mhux biss infakkru il-passat, imma 

Pentekoste ta’ issa. Ejjew naħdmu, anke biex nitolbu flimkien, magħqudin 

bejnietna! 

 

Ħaġ’oħra li naraw hi li kienu magħqudin ma’ Marija. Meta Marija marret għand 

Eliżabbetta, anke waqt li Marija kienet qed tkellimha, Eliżabbetta intliet bl-



Ispirtu s-Santu. L-għażiża Omm tagħna tas-Sema, bil-preżenza tagħha fil-ħajja 

tagħna, hija l-għarusa tal-Ispirtu s-Santu; u fejn hemm l-għarusa, jitfaċċa l-

Għarus. Iktar m'aħna nkunu magħqudin ma’ Marija, jista’ anke l-Ispirtu s-Santu 

jaħdem fina għax Marija tgħinna, tiftħilna qalbna beraħ aktar biex nirċievu l-

Ispirtu s-Santu. 

 

Waqt li San Pietru darba minnhom kien qed jippriedka lil Kornelju, naraw li l-

Ispirtu s-Santu jinżel. Għalhekk, ejjew nisimgħu ta’ spiss il-Kelma t’Alla. Wieħed 

mill-modi kif nirċievi l-Ispirtu huwa bis-smigħ tal-Kelma t’Alla. L-Ispirtu u l-Kelma 

ma nistgħux nifirduhom minn xulxin. Aqra l-Vanġelu, aqra l-Bibbja! Dak hu 

moment meta int tintela wkoll bl-Ispirtu s-Santu. 

 

L-Ispirtu s-Santu narawh fit-Testment il-Ġdid jiġi mogħti wkoll bit-tqegħid tal-

idejn. It-tqegħid tal-idejn aħna rċevejnieh fil-Griżma tal-Isqof; li s-saċerdoti 

jirċevuh fl-Ordni Sagri. Ejjew ilkoll nitolbu fuq xulxin, inpoġġu jdejna fuq xulxin 

biex nirċievu d-don tal-Ispirtu s-Santu. L-istess id hija sinjal tal-Ispirtu. 

 

Minn fuq is-salib Ġesu’ jagħti r-ruħ tiegħu; irodd ruħu tgħidilna l-Kelma t’Alla 

f'San Ġwann. Ġesu’ msallab, mill-kustat tiegħu jagħtina l-Ispirtu s-Santu. Kull 

mument ta’ tbatija li aħna nistgħu ngħixu ma’ Ġesu’ jista’ wkoll isir mument 

ta’ għotja tal-Ispirtu fil-ħajja tagħna.  

 

U fl-aħħar, Ġesu’ rxuxtat huwa Ġesu’ li jagħti l-Ispirtu s-Santu. Meta jidher lill-

appostli, jgħidilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu!”. Ejjew induru lejn Ġesu’ fl-

Ewkaristija, fis-Sagramenti tal-Knisja. F'kull Sagrament aħna nirċievu mill-ġdid il-

preżenza u l-qawwa tal-Ispirtu s-Santu.  

 

Hemm dawn il-mezzi kollha li Alla tana biex nirċievu l-Ispirtu Qaddis. Ejja niftħu 

qalbna beraħ ilkoll għalihom, ħalli nintlew bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu f'dan 

Pentekoste. 

 

Talba: Mulej Ġesu’, nirringrazzjawk illi Inti tant tħobbna li trid tagħtina l-Ispirtu 

tiegħek b'dawn il-modi differenti.  

Nitolbuk Mulej: agħmilna magħqudin bejnietna kif kienu l-appostli fiċ-Ċenaklu, 

ħalli fl-għaqda ta’ bejnietna jkun hemm l-imħabba, biex biha nistgħu nilqgħu 

aktar lill-Ispirtu Qaddis fil-ħajja tagħna. 



Nirringrazzjawk għal Marija Ommna. Magħqudin magħha aħna nistgħu 

nixxenqu, nitolbu u nirċievu l-Ispirtu s-Santu. Kun magħna Marija Ommna. 

Għandna bżonnok! 

 

Mulej Ġesu’, nirringrazzjawk għall-Kelma li int ħallejtilna. Iftħilna qalbna għall-

Kelma tiegħek, ħalli ma’ Kelmtek nirċievu l-Ispirtu.  

 

Nirringrazzjawk għal ħutna nsara fil-komunita', ħalli huma wkoll jistgħu jitolbu 

fuqna, ipoġġu jdejhom fuqna biex aħna nirċievu l-Ispirtu Qaddis. Ġedded fina id-

don tal-Griżma tal-Isqof li aħna lkoll irċevejna bit-tqegħid tal-idejn. 

 

Mulej, aħna nafu li, magħqudin miegħek fuq is-salib tiegħek, fit-tbatija tiegħek, 

jekk aħna nibqgħu hemm f’riġlejk, inti tagħtina l-Ispirtu s-Santu. Għinna nibqgħu 

miegħek, fit-tbatija tagħna.  

 

Nitolbuk, Mulej Ġesu’: kif inti bħala I-Irxoxt tajt l-Ispirtu s-Santu lill-appostli, 

ġedded fina l-grazzji kollha tas-Sagramenti, b'mod speċjali tal-Ewkaristija u tal-

Magħmudija. Għinna nagħrfu li f’kull Sagrament, aħna nirċievu l-Ispirtu s-Santu.  

 

Ejja Spirtu s-Santu,  

 

 ejja fil-għaqda ta’ bejnietna,  

 ejja bl-interċessjoni ta' Marija,  

 ejja Spirtu s-Santu permezz tal-Kelma t’Alla,  

 ejja Spirtu s-Santu bit-tqegħid tal-idejn,  

 ejja Spirtu s-Santu minn Ġesu’ Msallab, 

 ejja Spirtu s-Santu fis-Sagramenti tal-Knisja.  

 

Nirringrazzjawk għal din l-għotja tiegħek innifsek, Spirtu Qaddis. Ammen! 

Halleluia!  

 

 

 

 

 

 

 



Is-Seba’ Jum tan-Novena lill-Ispirtu s-Santu. (14/05/2015) 

 

[7] Nixxenqu għad-doni u l-kariżimi tal-Ispirtu s-Santu ... 

 

Qari mill-Ewwel Ittra lill-Korintin:  

 

Ma rridkomx ma tkunux tafu, ħuti, dwar id-doni tal-Ispirtu. Hemm imbagħad 

diversi doni, imma l-istess wieħed hu l-Ispirtu; hemm diversi ministeri, imma 

l-istess wieħed hu l-Mulej; hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla, li jaħdem 

kollox f’kulħadd. 

 

Ħsieb: Meta l-Ispirtu s-Santu jiġi jżur lir-ruħ tagħna, meta l-Ispirtu s-Santu jinżel 

fuqna, għeżież tiegħi, ma jiġix b’idi f’idu, imma għandu d-doni tiegħu, għandu l-

kariżmi tiegħu li huma espressjonijiet tal-imħabba tiegħu illi huwa jagħti lil kull 

wieħed u waħda minna. Ilkoll kemm aħna, l-Ispirtu s-Santu jrid jagħtina xi 

kariżma.  

 

Kariżma hija manifestazzjoni, turija, wirja tal-qawwa tal-Ispirtu s-Santu għall-bini 

tal-oħrajn, mhux tagħna nfusna: għall-bini tal-komunita’. Allura nsibu l-kariżma 

tad-don tal-ilsna, il-kariżma tal-interpretazzjoni tal-ilsna, il-kariżma tal-profezija, 

il-kariżma tad-dixxerniment, il-kariżma tal-fidi, il-kariżma tal-mirakli, il-kariżma 

tal-fejqan, il-kariżma tal-għerf, il-kariżma tas-sapjenza.  

 

Dawn huma kariżmi li aħna rridu nixxenqu għalihom. M'għandhom xejn 

x'jaqsmu jekk aħna aħniex nies qaddisin jew le. Għandhom x'jaqsmu biss mal-

fatt illi l-Ispirtu s-Santu jrid juża lil kull wieħed u waħda minna biex jibni lill-Knisja.  

 

Ejjew ma naħbux it-talenti illi l-Ispirtu s-Santu tana. Ejjew inħaddmu l-kariżmi tal-

Ispirtu s-Santu b'umilta’, b'imħabba, f'għaqda mal-Knisja, f’ubbidjenza lejn il-

Knisja, f'dixxerniment mal-Knisja u ejjew anki nitħeġġu biex nitolbu ‘l-Ispirtu s-

Santu jġedded fina mhux biss dawn il-kariżmi, imma anke jġedded fina id-doni 

tal-Ispirtu li rċevejna fil-Griżma tal-Isqof: l-Għerf, il-Fehma, il-Kunsill, il-Qawwa, 

ix-Xjenza, il-Pjeta’ u l-Biża’ t’Alla.  

 



Waqt li l-kariżmi tal-Ispirtu jgħinuna sabiex aħna naqdu ‘l-komunita’, id-doni 

tal-Ispirtu li jċevejna fil-Griżma tal-Isqof jgħinuna fir-relazzjoni tagħna ma’ Alla 

u fl-għejxien tal-ħajja tagħna fih.  

 

Ejjew nixxenqu u nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jġedded fina d-doni kollha li tana 

fil-Griżma tal-Isqof u li jagħtina aktar mill-kariżmi tiegħu, ħalli nkunu nistgħu 

nevanġelizzaw u nibnu ‘l-Knisja: mhux bil-qawwa tagħna, imma bil-qawwa 

tiegħu. 

 

Talba: Nirringrazzjawk Spirtu s-Santu li inti Persuna u li bħala Persuna tħobbna, 

tħobb lill-Knisja u tħobb lill-poplu kollu tal-Missier. Għalhekk, inti tagħtina I-

kariżimi tiegħek, inti tagħtina d-doni tiegħek.  

 

Nitolbuk, Spirtu s-Santu Alla, iftħilna qalbna beraħ għall-kariżmi kollha li Inti trid 

tagħtina. Għinna ma nibżgħux ninfetħu għall-kariżmi tiegħek. Għinna ma 

nibżgħux inħaddnu l-kariżmi tiegħek. Għinna ma nibżgħux nużaw il-kariżmi 

kollha li Inti tagħti lil kull wieħed u waħda minna f'għaqda mall-Knisja.  

 

Tina l-umilta’ fit-tħaddim tal-kariżmi. Neħħilna l-biża’ li nużaw il-kariżmi tiegħek. 

Għallimna kif inkunu strumenti f'idejk, Spirtu Qaddis. Agħti ‘l-Knisja l-kariżimi 

kollha li għandha bżonn f'dan il-mument, Spirtu s-Santu. Sabiex il-Knisja tkun 

tista’ xxandar lil Ġesu’ mingħajr biża’ ta’ xejn u bil-qawwa kollha.  

 

Sawwab il-kariżma tal-fejqan, il-kariżma tal-għerf, il-kariżma tal-mirakli, il-

kariżma tal-ilsna, il-kariżma tal-profezija u l-kariżma tal-fidi. Imlina bil-kariżmi 

kollha tiegħek u nitolbuk, Spirtu s-Santu, ġedded fina lkoll is-seba’ doni illi inti 

tajtna fil-Magħmudija. Ġedded id-doni li tajtna fil-Griżma tal-Isqof. Ġedded fina 

l-Għerf, il-Fehma, il-Kunsill, il-Qawwa, ix-Xjenza, il-Pjeta’ u l-Biża’ t’Alla, ħalli fik, 

Spirtu Qaddis, aħna nistgħu nibnu relazzjoni ta’ wlied tal-Missier, f'isem Ġesu’, 

għall-glorja tiegħu u s-salvazzjoni tal-umanita’! Ammen! Halleluia!   

 

 

 

 

 

 

 



It-Tmien Jum tan-Novena lill-Ispirtu s-Santu. (14/05/2015) 

 

[8] Nitqaddsu fl-Ispirtu s-Santu ... 

 

Qari mill-Ittra lill-Galatin:  

Jien ngħidilkom, imxu bl-Ispirtu u taqgħux għall-passjonijiet tal-ġisem. Il-

passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-Ispirtu, u l-Ispirtu hu kontra l-ġisem; dawn 

it-tnejn huma kontra xulxin, biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk 

lilkom imexxikom l-Ispirtu, m’intomx taħt il-liġi. L-għemejjel tal-ġisem huma 

magħrufa: żina, faħx, nuqqas ta’ rażan, idolatrija, seħer, mibegħda, ġlied, 

għira, korla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokor, tbahrid, u ħwejjeġ bħal 

dawn. Inwissikom, bħalma wissejtkom qabel: min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma 

jiritx is-Saltna ta’ Alla. Il-frott tal-Ispirtu huma: l-imħabba, l-hena, is-sliem, is-

sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Kontra dawn ma hemmx 

liġi. Dawk li huma ta’ Kristu Ġesù sallbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet 

tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħalli nimxu bl-Ispirtu; ma nkunux minn dawk li 

jfittxu l-ftaħir fieragħ; ma nġarrbux lil xulxin; ma ngħirux għal xulxin. 

 

Ħsieb: L-Ispirtu s-Santu, għeżież tiegħi, jiġi fuqna biex jużana bil-kariżmi, bl-

unzjoni, bid-dilka u bil-qawwa tiegħu. Jiġi fina sabiex iqaddisna -- jagħmilna 

qaddisin. Aħna, permezz tal-Magħmudija, meta rċevejna ‘l-Ispirtu s-Santu l-

ewwel darba, bdejna t-triq tal-qdusija. Il-qdusija hija l-preżenza tal-Ispirtu s-

Santu li jgħammar ġewwa fina.  

 

Ejjew nitħeġġu li nkunu qaddisin; li jkollna sehem minn din in-natura tal-Ispirtu. 

Għalhekk, ejjew infittxu li ma nniktux lill-Ispirtu s-Santu, imma li nħalluh jaħdem 

ġewwa fina. Biex nagħmlu dan, għeżież tiegħi, irridu mmutu kontinwament 

għalina nfusna.  

 

Il-ħajja fl-Ispirtu, il-ħajja tal-qdusija, hija tisliba u mewt kontinwa. Meta aħna ma 

nxekklux ‘l-Ispirtu, meta aħna mmutu għalina nfusna, allura I-Ispirtu s-Santu li 

jgħammar fina jista' joħroġ il-karattru tiegħu minn ġewwa fina. Dan huwa l-frott 

tal-Ispirtu s-Santu. Il-frott tal-Ispirtu s-Santu li huwa l-karattru sabiħ tiegħu: l-

imħabba, l-hena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. 



 

San Pawl jitkellem dwar il-frott tal-Ispirtu s-Santu. Fil-Grieg il-kelma “frott” hija 

kelma fis-singular mhux fil-plural. Dan ifisser li jekk għandna waħda, għandna 

kollox. Ma jistax ikollok l-imħabba mingħajr ma jkollok I-hena, is-sliem u s-sabar. 

Ma jistax ikollok is-sliem mingħajr ma jkollok l-imħabba, il-ħniena u t-tjieba, 

għaliex hija l-Persuna tal-Ispirtu Qaddis.  

 

Ejjew inħarsu lejn il-qdusija b'dan il-mod -- li ngħixu ħajja intima mal-Ispirtu s-

Santu, ħajja intima fl-Ispirtu s-Santu li jokrob fina: “Abba Missier”, li jagħmel 

minna wlied, li nagħrfu li aħna t-tempju tal-Ispirtu s-Santu u li Alla jgħammar 

ġewwa fina. Biex b'hekk aħna nsiru qaddisin, bħalma hu qaddis dak li sejħilna.  

 

Talba:   

Spirtu s-Santu, ejja fina, 
raġġ ta’ dawl qaddis agħtina, 
xerrdu f’ruħna mis-smewwiet. 
  
O Missier il-foqra tiegħek, 
inti ġġib id-doni miegħek, 
tagħni b’dawlek qalb l-ulied. 
  
Inti l-aqwa faraġ tagħna, 
fik kull hena x’ħin tkun magħna, 
tħossok fewġa ħelwa r-ruħ. 
  
Fl-għajja, lejn is-serħ twassalna; 
jekk imħeġġa wisq, trażżanna; 
mill-għajnejn tixxotta d-dmugħ. 
  
O dawl hieni ta’ qdusija, 
nitolbuk li bik mimlija 

tkun il-qalb ta’ kull fidil. 
  
Mingħajr dawlek li jmexxina 

ebda ħajr ma jkun hemm fina, 
ebda safa fl-għemil. 
  
Naddaf kull fejn hemm it-tbajja’, 



fejn hemm nixfa reġġa’ l-ħajja, 
lill-miġruħ agħtih fejqan. 
  
Rattab fina l-ebusija, 
agħti lill-berdin bżulija, 
għin fit-triq lil min beżgħan. 
  
Agħti s-seba’ doni tiegħek 

lil min jimxi fidil miegħek 

u li fik jistrieħ kull ħin. 
  
Agħti ’l kull virtù sabiħa 

ħlas ta’ salvazzjoni sħiħa, 
agħti l-ġenna lit-tajbin. Ammen. Hallelujah. 
 
 

Id-Disa’ Jum tan-Novena lill-Ispirtu s-Santu. (14/05/2015) 

 

[9] Nimxu fl-Ispirtu s-Santu ... 

 

Qari mill-Ittra lir-Rumani: 

Dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu t’Alla huma wlied Alla. 

 

Ħsieb: Meta aħna nirċievu l-Ispirtu s-Santu ġewwa fina, aħna nsiru tassew ulied 

Alla. L-Ispirtu s-Santu jiġi jagħmilna bħal Ġesu’ u għalhekk jokrob fina l-istess 

talba li jitlob Ġesu’. Ġesu’ jitlob “Abba Missier” u l-Ispirtu s-Santu, jgħidilna San 

Pawl, jokrob fina “Abba Missier”. L-Ispirtu s-Santu huwa l-Ispirtu tal-ulied.  

 

Mhux biżżejjed li aħna nsiru tempju tal-Ispirtu s-Santu, li nintlew bl-Ispirtu s-

Santu, li nintlew bil-frott tiegħu, li nintlew bil-kariżmi tiegħu. Irridu wkoll 

nitgħallmu kif nimxu fl-Ispirtu s-Santu bħala wlied. L-istess kif Ġesu’, bħala Iben, 

mexa bil-qawwa u fil-qawwa, fil-preżenza tal-Ispirtu s-Santu. Li nimxu fl-Ispirtu 

s-Santu jfisser li aħna nħallu ‘l-Ispirtu s-Santu jmexxina u jiggwidana. 

 



Ġesu’ qalilna li l-Ispirtu s-Santu ġej biex ifakkarna dak li qalilna Ġesu’. Mela, l-

Ispirtu s-Santu li nimxu fih, jiġifieri għandna lilu bħala l-avukat tagħna. Għandna 

l-Paraklitu, dak li jiddefendina, dak li huwa magħna, dak li jagħtina l-faraġ. Dak li 

jsir il-memorja tagħna -- li jfakkarna kulma qalilna Ġesu’u li jurina l-Verita`. L-

Ispirtu s-Santu huwa dak li jgħallimna l-Verità, ifakkarna fil-Kelma. L-Ispirtu s-

Santu huwa dak li lilna jiggwidana, jagħtina direzzjoni fil-ħajja tagħna. Nitolbuh 

fid-deċizjonijiet kollha tagħna biex ikun hu li jurina x'għandna nagħmlu.  

 

L-Ispirtu s-Santu huwa dak li jagħżel fil-Knisja. Ejjew ikollna qalb miftuħa biex 

jekk jagħżilna għal xi missjoni u jibgħatna, aħna ngħidulu iva. L-Ispirtu s-Santu 

jagħżel u jibgħat. L-Ispirtu s-Santu anki jinterċedi ġewwa fina. Li aħna nimxu fl-

Ispirtu jfisser li t-talb tagħna ma jkunx aktar it-talb uman tagħna, imma t-talb tal-

Ispirtu li jitniehed ġewwa fina. Meta aħna lanqas biss nafu x'għandna nitolbu, 

għandna ningħaqdu mal-Ispirtu s-Santu illi jitlob hu ġewwa fina. Għal dawk li 

huma miftuħa għad-don tal-ilsna, dan huwa wieħed mill-isbaħ modi kif nistgħu 

nitolbu.  

 

L-Ispirtu s-Santu, jekk irridu nitgħallmu ngħixu miegħu u fih, irridu nisimgħuh 

ikellimna fil-qalb tagħna. L-Ispirtu s-Santu jitkellem għaliex huwa Alla li 

jgħammar fina. J'Alla li aħna mhux biss irridu nirċievu l-Ispirtu s-Santu, imma 

nitgħallmu kif il-ħajja tagħna bħala nsara ngħixuha, pass pass, kontinwament fl-

Ispirtu Qaddis. 

 

Talba:  

 Ejja Spirtu s-Santu, imla’ l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' 

mħabbtek.  

 Ejja Spirtu s-Santu, għallimna kif aħna nimxu fil-preżenza tiegħek.  

 Ejja Spirtu s-Santu, ejja u għallimna l-Verita’ sħiħa.  

 Spirtu s-Santu, ejja fakkarna dak kollu li Ġesu’ qalilna.  

 Ejja Spirtu s-Santu mexxina bħala wlied Alla.  

 Ejja Spirtu s-Santu, okrob fina “Abba Missier”.  

 Ejja Spirtu s-Santu u għażilna għall-missjoni li int trid tagħżilna għaliha.  

 Ejja Spirtu s-Santu, ejja itlob fina, ejja interċedi ġewwa fina.  

 Ejja Spirtu s-Santu u kellimna, ejja iftħilna l-widnejn tal-qalb tagħna.  

 Ejja Spirtu s-Santu u ħobb ġewwa fina.  

 Ejja Spirtu s-Santu u għinna kif ngħixu relazzjoni ħajja miegħek.  



 Ejja Spirtu s-Santu għinna nħobbuk, għinna nqimuk, għinna nadurawk,  u 

għinna naqduk.  

 Ejja Spirtu s-Santu, għandna bżonnok.  

 Mingħajrek ma nistgħux inħobbu lill-Missier.  

 Mingħajrek ma nistgħux inħobbu lil Ġesu’.  

 Mingħajrek ma nistgħux inħobbu lilek.  

 Mingħajrek ma nistgħux inħobbu ‘l-għedewwa tagħna.  

 Mingħajrek, Spirtu s-Santu, ma nistgħux inħobbu lil xulxin.  

 Mingħajrek il-Knisja ma teżistix.  

 Mingħajrek ma nistgħux inwelldu lil Ġesu’ fl-oħrajn.  

 Ejja Spirtu s-Santu, ejja bl-interċessjoni għażiża tal-Qalb Immakulata ta’ 
Marija, l-għarusa maħbuba tiegħek. Ammen! Halleluia! 


