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Transition Mass għall-istudenti tas-Sitt Sena Primarja  

Ambjent: 
Suġġeriment 

Fis-sala fejn  issir il-quddiesa, jew jekk din issir fil-kappella, f’post viċin tal-kappella, jitħejjew boards 

b’ritratti ta’ tifkiriet speċjali tal-klassi/klassijiet tal-Yr 6, fejn l-istudenti, l-ġenituri/dawk li jrabbu u 

l-edukaturi jkunu jistgħu  japprezzaw dawn il-memorji. 

 

 

Il-Quddiesa 
Innu tal-introjtu 

Kelmtejn mill-Kap tal-iskola (suġġeriment) 

Għeżiez studenti, it-tmiem tagħkom fil-livell Edukattiv Primarju huwa fil-qrib.  Illum nixtiequ 

nirringrazzjaw  lil Alla għar-rigal sabiħ ta’ kull wieħed u waħda minnkom. Nirringrazzjawh ukoll 

għall-barkiet kollha li takom b’mod partikulari matul din is-sena.  Illum mhux biss huwa jum ta’ 

ringrazzjament, imma  huwa wkoll  jum ta’ tama b’ħarsa pożittiva lejn il-ġejjieni. Fi ftit xhur oħra, jekk Alla 

jrid sa tkunu f’ambjent ġdid, bi ħbieb ġodda u b’opportuniajiet li jgħinukom timirħu fil-futur. Ħarsu dejjem 

‘il quddiem, taqtgħu qalbkom qatt. Kunu bil-għaqal.  Agħżlu ħbieb tajbin.  Meta jkollkom bżonn fittxu  

l-għajnuna mingħand persuni li tassew jixtiqulkom il-ġid.  Fuq kollox  żommu ħbiberija tajba ma’ Ġesù 

Kristu, ħabib tassew li dejjem jibqa’ jħobbkom u jixtieqilkom il-ġid.  

Nixtieq nieħu din l-opportunità li nirringrazzja lil kull wieħed u waħda minnkom.  Is-snin li qatajtu f’din 

l-iskola, kienu  mixja flimkien li żgur matulha kellna ħafna esperjenzi  imżewqin imma  l-aktar sbieħ u li 

jħallu memorji tajbin.  Nixtieq nirringrazzja lilkom ġenituri u dawk li qegħdin trabbu tal-kollaborazzjoni 

tagħkom, fl-aħħar mhux l-inqas,  nirringrazzja lill-edukatturi u sapport staff tal-ħidma flimkien għall-ġid 

tal-istudenti. 

 

Nistieden lill-istudenti tagħna sabiex iressqu s-simboli. 

 

Studenta/a 1.  Xemgħa 

Ix-xemgħa tagħna tirrapreżenta lil Ġesù Kristu – id-dawl tad-dinja.  Din tfakkarna li Ġesù hu dejjem 

magħna, u tfakkar lil  kull wieħed u waħda minnha, li aktar ma nibqgħu ħbieb ma’ Ġesù aktar inkunu 

nistgħu nkunu dawl għall-sħabna billi nkunu persuni ta’ paċi, ta’ maħfra u li dejjem lesti li ngħinu  u 

nissapportjaw lil xulxin.  

 

Student/a 2.  Bandiera tal-iskola/ l-arma tal-iskola (school crest) 

Grazzi għall-ġid kollu li rċevejna minn din il-komunità edukattiva. Fuq kollox nirringrazzjaw 

lill-Fundatur/Fundatriċi  (isem)   tal-Kongregazzjoni (isem il-kongregazzjoni  reliġjuża li tagħha tapparteni 

l-iskola) għad-don tal-Kariżma tagħhom u għad-dedikazzjoni  tagħhom  lejn it-tagħlim li għadna ngawdu 

minnha sal-lum.  
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Student/a 3.  Globu  

Dan il-globu jfakkarna li aħna familja waħda, ulied Alla Missier kulħadd.  Għalhekk għandna dejjem  

nagħmlu ħilitiena li naċċettaw lil xulxin kif aħna, li nirrispettaw id-differenzi ta’ bejnietna, li nirrispettaw lil 

xulxin anke jekk  ġejjin minn kulturi, nazzjonijiet u twemmin differenti, fuq kollox li nkunu dejjem lesti li 

naqsmu t-talenti u l-ħiliet tagħna ma’ xulxin.   

 

 

Student/a  4   Ritratt tal-klassi  ( jekk ikun hemm aktar minn klassi waħda jitilgħu student/studenta 

minn kull klassi. 

Grazzi lil kull wieħed u waħda minn sħabna li għal bosta snin tgħallimna flimkien u minn xulxin.  Kemm 

dħaqna flimkien, kemm lgħabna flimkien, kemm għamilna praspar, fuq kollox kemm  qbiżna għal xulxin.  

Ejjew nagħmlu ħilitna li dan iż-żmien hekk sabiħ ma ninsewhx u li l-ħbiberija ta’ bejnietna tkompli 

tissaħħaħ.  

 

Student/a 5    Ritratt tal-istaff kollu  

Nixtiequ nirringrazzjaw lill-Kap tal-iskola, lill-Management Team u  lill-edukatturi kollha. Grazzi 

tal-paċenzja li ħadtu bina, fuq kollox grazzi tar-rispett u tad-dedikazzjoni tagħkom.  Grazzi  ukoll lis-sapport 

staff ta’ kemm ħadtu ħsiebna, ta’ kemm  dejjem sibna skola sabiħa u  nadifa.  Grazzi Mulej tar-rigal ta’ 

dawn il-persuni fil-ħajja tagħna.  

 

 

L-ewwel Qari:    Mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann  Kap 4: 7-12  

Għeżież, ejjew inħobbu 'l xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla, u kull min iħobb hu mwieled minn Alla u 

jagħraf lil Alla.  Dak li ma jħobbx ma għarafx lil Alla, għax Alla hu mħabba. B'dan dehret l-imħabba ta' Alla 

fina, għax Alla bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja, biex ngħixu bih.  U hawn qiegħda l-imħabba; mhux 

għax aħna ħabbejna  'l Alla, imma għax ħabbna Hu u bagħat lil Ibnu biex ikun ta' tpattija għal 

dnubietna.Għeżież, jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin.Lil Alla għadu ħadd 

ma rah, imma jekk inħobbu 'l xulxin hu jgħammar fina, u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. 

Il-Kelma tal-Mulej 

 

Salm Responsorjali 
 

Ritornell:  Ħa tkun, Mulej, it-tieba tiegħek fuqna 

 

Għannu, ġusti, bil-ferħ lill-Mulej; 

jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa. 

Faħħru l-Mulej bid-daqq taċ-ċetra; 

għannulu fuq l-arpa b’għaxar kordi. R/. 

 

 

 

 

Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej, 

kollox bil-fedeltà huwa għamel. 
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Hu jħobb id-dritt u s-sewwa; 

bit-tieba tal-Mulej mimlija l-art. R/. 

  

Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, 

fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, 

Biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom, 

u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. R/. 

 

 

 

Tħabbira tal-Evanġelju: 

 

Ħallelujah, Ħallelujah 

      Ibqa’  magħna Mulej Ġesù. 

Ħallelujah, Ħallelujah 

 

 

Evanġelju:    San Luqa 24: 28-35 
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." Mbagħad daħal biex joqgħod magħhom.U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad 

il-ħobż, qal il-barka, qasmu u tahulhom. Mbagħad 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?" 

Il-Kelma tal-Mulej  

 

 

 

Talb tal-Ġemgħa 

 
1. Nitolbu għall-bżonnijiet tal-Knisja universali sabiex il-Mulej ikompli jħarisha u jgħinha tkun 

strument ta’ paċi u ta’ mħabba.  

Nitolbu: Ismagħna nitolbuk Mulej  

 

2. Nitolbu għalina l-istudenti sabiex il-Mulej ikompli jieħu ħsiebna fir-ruħ u fil-ġisem.Nitolbu. 

 

3. Nitolbu għall-sħabna l-istudenti  ta’ din l-iskola. Grazzi Mulej tar-rigal ta’ kull wieħed u waħda 

minnhom, grazzi tal-preżenza ferriħija tagħhom f’din l-iskola. Nitolbu sabiex ikomplu  jgħixu u 

jikbru  fir-rispett lejn xulxin. Nitolbu 
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4. Mulej nirringrazzjawk għall-edukatturi  u għas-sapport staff li jaħdmu  sabiex  din l-iskola  tkun post  

sigur,  post li toffri ambjent ferrieħi  fejn  kulħadd iħossu milqugħ u hekk jitgħallem aktar bil-qalb.  

Grazzi tal-pariri tagħkom u tas-sapport kollu tagħkom. Nitolbu. 

 

5. Nitolbu għall-ġenituri tagħna, għal dawk li  jrabbuna u għan-nanniet tagħna. Grazzi li ġibtuna f’din 

l-iskola, grazzi tas-sapport kollu tagħkom, grazzi tal-paċenzja u tal-imħabba tagħkom. Nitolbu 

lill-Mulej sabiex ikompli jieħu ħsiebkom, jagħtikom is-saħħa u jimliekom bl-imħabba Tiegħu.  

Nitolbu. 

 

6. Nitolbu għat-tfal kollha tad-dinja, nitolbu għall-paċi bejn in-nazzjonijiet, bejn il-kulturi u bejn 

ir-reliġjonijiet. Nitolbu sabiex  dejjem infittxu dak li jgħaqqadna f’familja waħda kif jixtieqna Alla, 

Missier il-ħolqien kollu. Nitolbu 

 

7. Niringrazzjawk Mulej għac-Chaplain tagħna Fr.... talli kien dejjem hemm għalina. Grazzi  

lic-chaplaincy team kollu, ta’ kemm kontu tagħmlulna attivitajiet sbieħ sabiex  tgħinuna nikbru 

f’persuni sħaħ u  li ngħixu l-imħabba li Alla għandu għalina filli  nħobbu lil xulxin. Nitolbu 

 

8. Nitolbu lill-Ommna Marija sabiex tkompli tipprotteġġi lil din l-iskola u lil kull min jitgħallem fiha.  

Nitolbu. 

 

Kap tal-Iskola jew membru tal-SMT 

Mulej, nitolbok  sabiex tbierek lil dawn l-istudenti tas-Sitt Sena, hekk kif waslu li jħallu l-iskola tagħna. 

Għinhom sabiex ikomplu jgħożżu l-valur tal-ħbiberija, tat-toleranza u tal-kompassjoni lejn xulxin. Jalla 

jkomplu jkunu sensittivi għall-bżonnijiet  ta’ xulxin u tal-oħrajn.   

 

 

Kant għall-offertorju, 

 

Kant għat-tqarbin 

 

Kant għat-tmiem tal-quddiesa. (preferibbilment l-innu tal-iskola) 

 
 

 

Sr Alexandra Chircop 

Service Manager 

Pastoral Care  

 


