
IL-JUM QADDIS TAL-QAWMIEN
TAL-MULEJ MILL-IMWIET
Sena A - 12 ta’ April 2020 n. 1128

TBERIK U TIRXIX TAL-ILMA
S: Ħuti għeżież, nitolbu lil Alla, biex dan l-ilma, 
imbierek fil-lejl qaddis tal-Għid, li sa rroxxu fuqna, 
iġedded fina l-grazzja tal-Magħmudija.
(Jinżamm mument ta’ skiet)
Tkun imbierek, o Alla, Missier li tista’ kollox, li 
ħlaqt l-ilma biex inaddaf u jagħti l-ħajja.
P: Tkun imbierek, o Alla!
Tkun imbierek, o Alla, Iben waħdieni, Ġesù Kristu, 
li minn ġenbek ħriġt ilma mħallat bid-demm, biex 
bil-mewt u l-qawmien tiegħek titwieled il-Knisja.
P: Tkun imbierek, o Alla!
Tkun imbierek, o Alla, Spirtu Qaddis, li 
kkonsagrajt lil Kristu meta tgħammed fl-ilma tal-
Ġordan biex aħna lkoll nitgħammdu fik.
P: Tkun imbierek, o Alla!
(Is-saċerdot jgħaddi minn nofs il-ġemgħa u jroxx fuqha l-ilma 
mbierek filwaqt li jsir xi kant.)
PS: Lil Alla bil-ferħ inkantaw:
  għanja ta’ radd il-ħajr
  ngħannu lill-Mulej.
(Imbagħad jieħu postu fuq is-sedja u jgħid:)
S: Alla li jista’ kollox inaddafna minn ħtijietna, u 
bis-saħħa ta’ din il-Ewkaristija, jagħmel li jkun 
jistħoqqilna sehem fil-mejda tas-saltna tiegħu fis-
sema. Bi Kristu Sidna. Ammen.

GLORJA
 Glorja ’l Alla fl-ogħla tas-smewwiet, 
u paċi fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba. 
Infaħħruk, inberkuk, nadurawk, nagħtuk 
ġieħ, irroddulek ħajr għall-glorja kbira 
tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla 
Missier li tista’ kollox. Mulej Iben waħdieni, 
Ġesù Kristu, Mulej Alla, Ħaruf ta’ Alla, Bin 
il-Missier, int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, 
ħenn għalina; int li tneħħi d-dnubiet tad-
dinja, ilqa’ t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq 
il-lemin tal-Missier, ħenn għalina. Għaliex 
int waħdek Qaddis, int waħdek Mulej, int 
waħdek il-għoli, Ġesù Kristu, mal-Ispirtu 
s-Santu: fil-glorja tal-Missier Alla. Ammen.

KOLLETTA
 O Alla, illum b’Ibnek il-waħdieni, il-mewt 
ingħelbet u int ftaħtilna l-bieb tal-ħajja ta’ 
dejjem: agħtina, nitolbuk, li aħna u niċċelebraw 
il-festa solenni tal-qawmien tal-Mulej għall-ħajja, 
niġġeddu bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u nqumu bid-
dawl tal-ħajja ġo fina. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, 
li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-
Ispirtu s-Santu għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

L-EWWEL QARI (10:34a.37-43)
Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli
 F’dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: 
«Intom tafu b’dak li ġara mal-Lhudija kollha, ibda mill-
Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-magħmudija; 
tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesù ta’ Nazaret bl-Ispirtu 
s-Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesù għadda jagħmel 
il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-
xitan, għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta’ dak 
kollu li hu għamel fl-art tal-Lhudija u f’Ġerusalemm.
 Tawh il-mewt billi dendluh mal-għuda tas-
salib; imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum 
u għamel li hu jidher, mhux lil kulħadd, imma lix-
xhieda li Alla għażel minn qabel, lilna, li miegħu 
kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet.
 Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u 
nixhdu li dan hu dak li Alla għamlu mħallef tal-
ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jixhdu għalih 
u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla’ l-maħfra 
tad-dnubiet bis-saħħa ta’ ismu.»
Il-Kelma tal-Mulej.             Irroddu ħajr lil Alla.

Rit tal-bidu 

Liturġija tal-Kelma



SEKWENZA
Ħa jgħollu l-Insara b’tifħirhom
il-Vittma tal-Għid:
għax feda l-Ħaruf in-ngħaġ tiegħu
mill-jasar tal-mewt;
Ġesù raġa’ ħabbeb il-midneb
ma’ Alla l-Missier.

F’taqbida tal-għaġeb mal-Ħajja
inqerdet il-Mewt;
U qam Sid il-ħajja mill-qabar,
isaltan rebbieħ.

«Għidilna, Marija, ħabbrilna:
fit-triq lil min rajt?»
«Jien rajt qabar Kristu li rxoxta
fis-sebħ tal-qawmien;
rajt l-Anġli li ġew jagħtu xhieda,
il-faxxa, il-liżar.
Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi,
li fih ittamajt!
Mar hu l-Galilija qabilkom:
hemmhekk se tarawh.»

O, nemmnu li llum Kristu rxoxta
tassew mill-imwiet!
Int mela, Sultan, ħenn għalina,
O Kristu rebbieħ.
Ammen! Hallelujah!

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU 
Hallelujah. Hallelujah.                      (1Kor 5:7-8)
Il-Ħaruf tal-Għid tagħna, li hu Kristu, hu maqtul: 
nagħmlu, mela, festa fil-Mulej. Hallelujah!

L-EVANĠELJU (20:1-9)
X Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann 
 Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni 
kif kien għadu d-dlam, u Marija ta’ Magdala 
ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-
qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru 
u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, 
u qaltilhom: «Qalgħu lill-Mulej mill-qabar, u ma 
nafux fejn qegħduh!»
 Pietru u d-dixxiplu l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn 
il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu 
l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn 
il-qabar. Tbaxxa, u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda 
hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh 

SALM RESPONSORJALI (Salm 117)
Rit: Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa 
nifirħu u nithennew fih. Hallelujah!

Faħħru lill-Mulej, għaliex hu tajjeb,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!
Ħa jgħidu wlied Israel:
«Għal dejjem it-tjieba tiegħu.» Rit…

Il-leminija tal-Mulej ’il fuq merfugħa,
il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta’ ħila!
Ma mmutx, imma nibqa’ ngħix,
u nħabbar l-għemejjel tal-Mulej. Rit…

Il-ġebla li warrbu l-bennejja
saret il-ġebla tax-xewka.
Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan:
ħaġa tal-għaġeb f’għajnejna. Rit…

IT-TIENI QARI (3:1-4)
Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Kolossin
 Ħuti, jekk intom irxuxtajtu ma’ Kristu, fittxu 
l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-

lemin ta’ Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, 
mhux f’dawk tal-art.

 Għax intom mittu, imma 
ħajjitkom hi moħbija flimkien ma’ 

Kristu f’Alla. Meta jidher Kristu, li 
hu l-ħajja tagħkom, imbagħad 

intom ukoll tidhru flimkien 
miegħu fil-glorja.

Il-Kelma tal-Mulej.                          
Irroddu ħajr 

lil Alla.



Xmun Pietru, daħal fil-qabar, u ra l-faxex tal-għażel 
imqiegħda hemm, u l-maktur li kien madwar rasu; 
dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed 
f’post għalih.
 Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien wasal 
l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u 
emmen. Sa dak in-nhar kienu għadhom ma fehmux 
l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet.
Il-Kelma tal-Mulej.           Tifħir lilek Kristu.

Fil-Quddiesa ta’ filgħaxija tal-lum jista’ jinqara l-Evanġelju li ġej:

L-EVANĠELJU (24:13-35)
X Qari mill-Evanġelju skont San Luqa 
 Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, 
ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal 
jismu Għemmaws, xi sittin stadju bogħod minn 
Ġerusalemm, jitħaddtu bejniethom fuq kull 
ma kien ġara. Huma u jitħaddtu u jitkixxfu 
bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa’ 
miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi 
jżommhom u ma setgħux jagħrfuh.
 U hu qalilhom: «X’intom tgħidu bejnietkom 
intom u miexja?» U huma waqfu, b’ħarsa ta’ niket 
fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom, jismu 
Kleofa, wieġeb u qallu: «Inti waħdek il-barrani 
f’Ġerusalemm li ma tafx x’ġara hemmhekk 
f’dawn il-jiem?» «X’ġara?» staqsiehom Ġesù. 
Qalulu: «Dak li ġara lil Ġesù ta’ Nażaret, li kien 
profeta setgħan fl-għemil u fil-kliem quddiem 
Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisin il-
kbar u l-kapijiet tagħna tawh f’idejn il-gvernatur 
biex ikun ikkundannat għall-mewt u sallbuh. 
Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi 
lil Israel; iżda issa, fuq kollox ġa għaddew tlitt 
ijiem minn dawn il-ġrajja! Issa wkoll xi wħud 
min-nisa tagħna ħasduna, għax marru kmieni 
ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx; ġew 
jgħidu wkoll li dehrulhom xi anġli li qalulhom li 
hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud 
minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, 
imma lilu ma rawhx!»
 Qalilhom Ġesù: «Kemm intom boloh u tqal 
biex temmnu kull ma qalu l-profeti! U ma kellux 
il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja 
tiegħu?» U beda minn Mosè u l-profeti kollha 
jfissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu.
 Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin hu 
għamel ta’ birruħu li hu kien se jibqa’ sejjer aktar 

’il bogħod. Iżda huma ġegħluh jibqa’ magħhom 
u qalulu: «Ibqa’ magħna, għax issa sar ħafna ħin 
u l-jum ġa wasal biex jintemm.» Imbagħad daħal 
biex joqgħod magħhom.
 U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-
ħobż, qal il-barka, qasmu u tahulhom. Imbagħad 
infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu għab 
minn quddiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew 
jgħidu: «Ma kinitx imkebbsa qalbna ġewwa fina 
huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura?»
 Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura 
Ġerusalemm. Hemm sabu lill-Ħdax u lil sħabhom 
miġbura flimkien, u dawn qalulhom: «Il-Mulej 
qam tassew, u deher lil Xmun!» U huma wkoll 
tarrfulhom x’kien ġralhom fit-triq, u kif kienu 
għarfuh fil-qsim tal-ħobż.
Il-Kelma tal-Mulej.           Tifħir lilek Kristu.

TALBIET TA’ INTERĊESSJONI
Ħuti għeżież, illum Kristu l-Mulej qam mill-

imwiet, mhux biss biex ma jmutx aktar, imma 
wkoll biex lilna jagħtina l-ħajja li ma tintemm 
qatt. Ejjew nirringrazzjaw lil Alla ta’ dan id-don 
hekk kbir waqt li nitolbuh iżommna dejjem fl-
imħabba tiegħu. 
1. Nitolbu għal Ommna l-Knisja Mqaddsa, biex 
tkun dejjem ix-xandara tal-ħajja ta’ dejjem, dik il-
ħajja li ġabilna Kristu Ġesù bil-passjoni, il-mewt 
u l-qawmien tiegħu. Nitolbu...
2. Nitolbu għal ħutna li għadhom ma għarfux 
lil Kristu, biex jintebħu li fih biss tinsab il-hena 
u l-mistrieħ f’din il-ħajja, u wara jkollna bħala 
premju l-ħajja li ma tintemm qatt. Nitolbu...
3. Nitolbu għall-Insara kollha biex dejjem 
jgħożżu d-don tal-fidi fi Kristu u ma jħallu xejn 
u ħadd li jifridhom mill-imħabba bla qjies tal-
Imgħallem Divin. Nitolbu...
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4. Nitolbu għal ħutna li qed ibatu speċjalment 
dawk li qegħdin l-isptar: Mulej agħtihom 
is-sabar u l-grazzja li jgħaqqdu t-tbatijiet 
tagħhom ma’ dawk tiegħek biex miegħek 
isalvaw id-dinja. Nitolbu...
 Mulej Missier li tista’ kollox, int qajjimt lil 
Ibnek mill-imwiet: agħmel li l-qawmien tiegħu 
mill-mewt ikun ta’ dawl għalina li għadna 
għaddejjin minn dan il-wied ta’ dmugħ biex 
ma naqgħtu qatt qalbna imma nemmnu fik, 
f’Ibnek u fl-Ispirtu s-Santu li tagħtina l-ħajja 
ta’ dejjem. Dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. 
Ammen.

TALBA FUQ L-OFFERTI
 B’qalbna mimlija bil-ferħ tal-Għid, 
noffrulek, Mulej, is-sagrifiċċju li bih il-Knisja 
tiegħek, b’mod tal-għaġeb, titwieled mill-ġdid 
u tieħu l-għajxien tagħha. Bi Kristu Sidna. 
Ammen.

PREFAZJU
 Sewwa u xieraq tassew, Mulej, tajjeb u ta’ 
ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru 
l-glorja tiegħek; iżda b’ferħ akbar aħna 
nxandruha f’dan il-jum li fih kien ssagrifikat 
Kristu, il-Ħaruf tal-Għid tagħna. Hu l-Ħaruf 
tassew, li neħħa d-dnubiet tad-dinja: bil-mewt 

tiegħu qered il-mewt tagħna, u bil-qawmien 
tiegħu kisbilna ħajja ġdida.
 Għalhekk, f’dan il-ferħ tal-Għid, imxerred 
ma’ kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha 
jimtlew bil-hena. U l-Qawwiet tas-sema mas-
setgħat tal-Anġli jinsġulek innu ta’ glorja, u 
bla heda jtennulek:

Qaddis, Qaddis, Qaddis…

ANTIFONA TAT-TQARBIN (1 Kor: 5:7-8)
 Il-Ħaruf tagħna, li hu Kristu, hu maqtul; 
nagħmlu festa, mela, bil-ħobż bla ħmira tas-
safa u tas-sewwa, hallelujah.

TALBA WARA T-TQARBIN
 Bil-grazzja u t-tjieba tiegħek, o Alla, ħares 
dejjem il-Knisja tiegħek, imġedda bil-misteri 
tal-Għid, u wassalha fid-dawl tal-qawmien 
għall-ħajja. Bi Kristu Sidna. Ammen.

IL-BARKA TAL-AĦĦAR
 Lilkom, li nġbartu hawn illum għal din 
il-festa solenni tal-Għid, Alla li jista’ kollox 
jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħniena tiegħu 
jħariskom minn kull tiġrib tad-dnub. Ammen.
 Hu, li jġeddidkom għall-ħajja ta’ dejjem 
bil-qawmien ta’ Ibnu l-waħdieni mill-imwiet, 
iwettaqkom fit-tama tal-ħajja bla tmiem. 
Ammen.
 Bħalma fakkartu bil-ġabra l-Passjoni tal-
Mulej, u issa qed tifirħu bil-festa tal-Għid, 
iwassalkom ukoll, bil-grazzja tiegħu, fil-festa 
tal-hena ta’ dejjem fis-sema. Ammen.
 U l-barka ta’ Alla li jista’ kollox, il-Missier, 
u l-Iben, u l-Ispirtu s-Santu, tinżel fuqkom u 
tibqa’ magħkom dejjem. Ammen.
 Morru fil-paċi ta’ Kristu, hallelujah, hallelujah. 
Irroddu ħajr lil Alla, hallelujah, hallelujah.

Kalendarju Liturġiku
Salterju tal-Ottava tal-Għid

It-Tnejn 13 ta’ April: Fl-Ottava tal-Għid. Qari: Atti 
2:14.22-32; Salm 15:1-2.5.7-11; Mattew 28:8-15.
It-Tlieta 14 ta’ April: Fl-Ottava tal-Għid. Qari: Atti 
2:36-41; Salm 32:4-5.18-20.22; Ġwanni 20:11-18.
L-Erbgħa 15 ta’ April: Fl-Ottava tal-Għid. Qari: Atti 
3:1-10; Salm 104:1-4.6-9; Luqa 24:13-35.
Il-Ħamis 16 ta’ April: Fl-Ottava tal-Għid. Qari: Atti 
3:11-26; Salm 8:2.5-9; Luqa 24:35-48.
Il-Ġimgħa 17 ta’ April: Fl-Ottava tal-Għid. Qari: Atti 
4:1-12; Salm 117:1-2.4.22-27; Ġwanni 21:1-14.
Is-Sibt 18 ta’ April: Fl-Ottava tal-Għid.  Qari: Atti 4: 
13-21; Salm 117:1.14-21; Mark 16:9-15.
Il-kulur ħdejn id-data jindika l-kulur liturġiku tal-ġurnata.

Liturġija tal-Ewkaristija


