
Animaturi Sena Ċ 
 

VĠILI TA’ GĦID IL-ĦAMSIN 
 

Daħla: F’din is-solennità ta’ Għid il-Ħamsin qed niċċelebraw il-Magħmudija fl-Ispirtu tal-
Knisja. Fl-istess ħin qed inġeddu l-Griżma tagħna meta l-Ispirtu s-Santu għammidna bil-
qawwa tiegħu u għamilna xhieda ta’ Ġesù fis-soċjetà u fid-dinja. Illum, inħeġġu lil xulxin biex 
nibqgħu niddependu fuq l-Ispirtu ta’ Alla li ngħatalna b’rigal. L-Ispirtu hu preżenti fina biex 
jiffurmalna karattru bħal ta’ Ġesù. Nafdawh u nirringrazzjawh.  Nagħtu bidu għal din iċ-
ċelebrazzjoni billi nkantaw .... 
 

(Hemm għażla minn erba’ siltiet għall-ewwel qari) 

1.Ġenesi: Minħabba d-dnub tas-suppervja, Alla umilja lill-midinbin billi ħawdilhom kliemhom. 
F’Pentekoste, l-Ispirtu s-Santu juża lingwi differenti biex jgħaqqad lill-bnedmin li huma umli. 
Responsorju tas-Salm: Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu 
       jew 

2.Eżodu: Permezz ta’ Mosè, Alla jidħol f’Patt mal-Poplu tiegħu. Permezz ta’ Ġesù, Alla daħħal 
lilna f’Patt ta’ mħabba miegħu. Hu tana l-Ispirtu tal-Imħabba ġo qalbna. 
Responsorju tas-Salm: It-tjieba tal-Mulej ma’ dawk li għandhom il-biża’ tiegħu 
       jew 

3.Eżekjel: Eżekjel jipprofetizza żmien meta l-Ispirtu tal-Mulej joħloq poplu ġdid għal Alla li 
jkun fidil u ubbidjenti. 
Responsorju tas-Salm: Oħloq fija qalb safja o Alla 
       jew 

4.Ġoel: Ġoel jipprofetizza żmien meta l-Ispirtu tal-Mulej jingħata lil kulħadd u jiġi żmien ta’ 
ħelsien u ferħ kbir 
Responsorju tas-Salm: Ibgħat l-Ispirtu tiegħek, Mulej, u ġedded il-wiċċ tal-art 
                 
It-Tieni Qari: Hu l-Ispirtu s-Santu li jagħmilna wlied Alla u jagħtina l-ħila li nitolbu bħal Ġesù, l-
Iben ta’ Alla. 
 

Offertorju: (X’ħin ikunu se jitressqu l-offerti lejn l-artal, l-animatur igħid): 
Ejjew noffru l-ħobż u nbid b’qalb ġeneruża. Bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu s-saċerdot 
jibdilhom fil-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Waqt li nagħmlu din l-offerta, inkantaw.... 
 

Tqarbin: (Waqt li s-saċerdot ikun jitqarben bid-Demm ta’ Kristu, l-animatur igħid) 
Bit-Tqarbina bil-Ġisem tal-Mulej, l-Ispirtu qiegħed jorbotna flimkien. Inħallu lill-Ispirtu s-Santu 
jibdilna minn ġewwa f’dixxipli tal-Mulej.    Inkantaw.... 
 

Ringrazzjament: (waqt li s-saċerdot ikun jippurifika l-Kalċi, l-animatur igħid) 
Irroddu  ħajr lil Missierna li tana r-rigal ta’ Ibnu u tal-Ispirtu tiegħu.  Nirringrazzjawh billi 
flimkien ngħidu (JEW) inkantaw... 
 
Kant tal-Għeluq… 


