
 

 

Mit-Test Bażiku tal-Ħbieb ta’JA 
 

Aħna, Ħbieb ta’ Ġovanna Antida,
flimkien mas-Sorijiet tal-Karità,
niffurmaw familja kariżmatika.

 

Mid-Dokument Bażiku
“Il-Kuraġġ tal-Karità”

 

Fid-diversità tal-kuntesti,
Għandna għal qalbna x-xewqa

li ngħixu fil-ħajja ta' kuljum
l-ispiritwalità ta' Ġovanna Antida,

li l-punti prinċipali tagħhom jinsabu
fil-paġni Evanġeliċi 

tas-Samaritan it-Tajjeb,
tal-Ħasil tar-riġlejn,

tal-ġudizzju aħħari dwar il-karità.
Aħna nimpenjaw ruħna biex inkunu

ħmira evanġelika
fis-soċjetà, kull fejn aħna.

Li tkun parti ħajja fil-Knisja, issebbaħ
l-wiċċ tal-Knisja

fl-għaqda tal-kariżmi.
 

Adorazzjoni tas-Salib
 

Naduraw salibek, Mulej
Infaħħru u nigglorifikaw

Il-qawmien tiegħek,
għax bis-Salib biss

daħlet il-hena fid-dinja kollha.
Agħtina l-grazzja tiegħek Mulej 

Alla u berikna
urina wiċċek u ħenn għalina.
Nadurawk, O Ġesu’ u nberkuk

għax b’salibek u l-mewt tiegħek
inti fdejtna.

Salvatur tad-dinja, salvana!
B’salibek u b'demmek inti fdejtna,

Tidħħol għalina Mulej Alla.
Kristu ċekken lilu nnifsu

Billi obda sal-mewt, 
anzi dal-mewt tas-salib

Għalhekk Alla 
għollieh sas-smewwiet

u żejnu bl-sem li huwa fuq kull isem.
Inroddu ħajr lil Alla!

 

Imla qlubna Mulej,
bil-qawwa ta’ l-imħabba li biha kebbist

il-qalb ta' Santa Ġovanna Antida,
sabiex il-ħidma umli tagħna tkompli

tkebbes in-nar li ġiebfid-dinja
Ibnek Sidna Ġesu’ Kristu Amen
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Mill-Evanġelju skont San Luqa
 

"L-Ispirtu tal-Mulej fuqi.
Għax Hu bagħatni

nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin,
inwassal il-bxara 
t-tajba lill-fqajrin,

u d-dawl mill-ġdid lill-għomja,
nrodd il-ħelsien lill-maħqurin

u nxandar
sena ta’ grazzja tal-Mule"

 
 

L-ikona tal-kariżma
minn Los Toldos, Arġentina

 

Min jiskopri
l-kariżma ta' Ġovanna Antida

imur għand Ġesù msallab u rxoxt:
"Mulej tiegħi u Alla tiegħi!"

U Ġesù jurih ġemgħa ta' nies foqra:
"Mur u miss il-ġerħat tiegħi,

Ta’ dawk li huma tal-aħħar u ta’ dawk li
huma mwarrba.

Urihom il-wiċċ ta’ mħabba tiegħi.
U ħabbrilhom

il-qawwa tal-qawmien mill-imwiet.
Mur għand il-foqra. Lili issibni hemm."

 
 

Inti taf, Mulej, kemm hu diffiċli 
għalina li nitgħallmu u ngħixu

It-tagħlim tiegħek ta’ qadi.
Dan l-istil profetiku tiegħek jgħinna

Biex nevanġelizzaw il-mod ta' ħsieb tagħna,
li temmen f'Alla, li titlob,

biex irabbu t-tfal, biex jaħdmu, 
biex jistudjaw, biex joħolqu fraternità.

Għinha biex nikkollaboraw
bil-qawwa kollha tagħna

Biex noħolqu dinja
Ta’ rażan, solidarieta’ u fraterna.

 


