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IS-SIBT 

TAL-XXXIV ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 

Salmodija tas-Sibt tat-II ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Nisimgħu leħen il-Mulej, biex nidħlu fil-mistrieħ tiegħu.  

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Nisimgħu leħen il-Mulej, biex nidħlu fil-mistrieħ tiegħu.  

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  
tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 
Ant. Nisimgħu leħen il-Mulej, biex nidħlu fil-mistrieħ tiegħu.  

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Nisimgħu leħen il-Mulej, biex nidħlu fil-mistrieħ tiegħu.  

 

Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Nisimgħu leħen il-Mulej, biex nidħlu fil-mistrieħ tiegħu.  

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
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u triqati ma jagħrfux.' 
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Nisimgħu leħen il-Mulej, biex nidħlu fil-mistrieħ tiegħu.  

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Nisimgħu leħen il-Mulej, biex nidħlu fil-mistrieħ tiegħu.  

 
 

 
UFFIĊĊJU TAL-QARI 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Jum ta’ biża’, jum ta’ qilla, 
li fi rmied jibdel id-dinja;  
jixhduh David u s-Sibilla. 
 
Kif ikun kulħadd imriegħed  
xħin għall-ħaqq jiġi l-Imħallef  
bl-ikbar reqqa, bħalma wiegħed. 
 
Ħoss it-tromba jidwi, w miegħu  
lill-bnedmin mill-oqbra kollha  
isejjħilhom għall-ħaqq tiegħu. 
 
Mgħaġġba l-mewt, bħalha n-natura  
xħin, biex twieġeb lill-Imħallef,  
tqum mill-mewt kull kreatura. 
 
F’dak il-ħin jinġieb ktieb wieħed  
u fih kollox huwa mniżżel,  
biex minn fuqu l-ħaqq jittieħed. 
 
Kif il-ħaqq l-Imħallef jagħti,  
kull ma nħeba jibda jidher;  
ħadd ma jeħles, jekk hu ħati.  
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Tliet Persuni setgħanin  
aħna nqimu, imm’Alla wieħed:  
Int wassalna mal-henjin. Ammen.  

 
SALMODIJA 

 

Ant. 1: Il-Mulej waħdu jagħmel għeġubijiet kbar: għal dejjem it-tjieba tiegħu.  

 
Salm 135 (136) 

 
I 
 

Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

Roddu ħajr lil Alla fuq l-allat, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

Roddu ħajr lis-Sid tas-sidien, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

 
Hu waħdu jagħmel għeġubijiet kbar, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
Hu li għamel is-smewwiet bil-ħsieb, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.  
Li firex l-art fuq l-ilmijiet, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
Li għamel id-dawl il-kbar, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
Għamel ix-xemx biex taħkem fuq il-jum, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
Il-qamar u l-kwiekeb biex jaħkmu fuq il-lejl * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Il-Mulej waħdu jagħmel għeġubijiet kbar: għal dejjem it-tjieba tiegħu.  

Ant. 2: Hu ħareġ lil Iżrael minn ġo nofs l-Eġizzjani, b’id qawwija u bi driegħ mifrux. 
II 
 

Hu darab l-Eġizzjani f'uliedhom il-kbar, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

U ħareġ lil Iżrael minn ġo nofshom, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

Ħariġhom b'id qawwija u bi driegħ merfugħ, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

  
Hu feraq fi tnejn il-Baħar tal-Qasab, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
U għadda lil Iżrael minn ġo nofsu, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
Ġarraf il-Fargħun u l-eżerċtu tiegħu  
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 fil-Baħar tal-Qasab, * 
 għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
Glorja. 

 
Ant. 2: Hu ħareġ lil Iżrael minn ġo nofs l-Eġizzjani, b’id qawwija u bi driegħ mifrux. 
Ant. 3: Roddu ħajr lil Alla tas-smewwiet; hu ħelisna mill-għedewwa tagħna.  
 

III 
 

Hu mexxa fid-deżert il-poplu tiegħu, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

U xejjen slaten qawwija, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

Qered slaten kbar, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

Qered lil Siħon, sultan ta' l-Amurrin, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

U 'l Għog, sultan ta' Basan, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

U l-art tagħhom qassamha b'wirt, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.  

B'wirt lil Iżrael, qaddej tiegħu, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
 

Meta konna magħkusin ftakar fina, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

U ħelisna mill-għedewwa tagħna, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

Lil kulħadd hu jagħti l-ikel, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.  

  
Roddu ħajr lil Alla tas-smewwiet, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
 Glorja. 
 
Ant. 3: Roddu ħajr lil Alla tas-smewwiet; hu ħelisna mill-għedewwa tagħna.  
 

V/. Triqtek, Mulej, għarrafni.  
R/. Il-mogħdijiet tiegħek għallimni.  
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ittra ta’ Ġuda    Ġud 1-8. 12-13. 17-25 
 

Akkuża lill-ħżiena: twissija lill-fidili 

 

  Ġuda, qaddej ta' Ġesù Kristu u ħu Ġakbu, lill-imsejjħin, maħbubin ta’ Alla l-Missier, 

imħarsa għal Ġesù Kristu. Jalla jitkattru fuqkom il-ħniena, is-sliem u l-imħabba. 

 Maħbubin, ħassejt ħerqa tassew kbira biex niktbilkom dwar is-salvazzjoni tagħna lkoll, 
għax rajt li kien meħtieġ nibagħtilkom kelmtejn ħalli nħeġġiġkom għal dik il-fidi li ngħatat 
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darba għal dejjem lill-qaddisin. Għax fostna ndiesh u xi wħud li sa minn żmien ilu kienu 
mniżżlin minn qabel għal din il-kundanna, nies ħżiena li jaqilbu l-grazzja ta' Alla tagħna f'żina u 
jiċħdu lil Ġesù Kristu, il-Mulej u s-Sid waħdieni tagħna.  

 Għad li intom ġa sirtu tafu kollox darba għal dejjem, nixtieq iżda nfakkarkom li l-Mulej, 
wara li salva l-poplu mill-art ta' l-Eġittu, hekk imbagħad qered lil dawk li ma emmnux. U lil 
dawk l-anġli li ma beżgħux għal posthom u telqu minn fejn kienu, huwa żammhom marbuta 
għal dejjem f'qiegħ id-dlamijiet għall-ħaqq tal-Jum il-kbir. U hekk ukoll ġralhom Sodoma u 
Gomorra u l-ibliet ta' madwarhom li bħalhom ingħataw għaż-żina u ntelqu wara l-pjaċiri 
kontra n-natura; huma saru eżempju għal kulħadd billi ħadu l-kastig tan-nar ta' dejjem.  

 B’danakollu dawn il-bnedmin fit-thewdin tagħhom xorta waħda qegħdin itebbgħu l-
ġisem, jiċħdu l-awtorità ta' Alla, iżebilħu l-ħlejjaq glorjużi. Dawn in-nies huma tbajja' għalikom 
fil-laqgħat ta' mħabba ta’ bejnietkom, jixxalaw flimkien bla mistħija, rgħajja ħsiebhom 
f’żaqqhom, sħab bla xita misjuqa mir-riħ, siġar bla frott fi tmiem il-ħarifa, mejta għal darbtejn, 
imqaċċta mill-għeruq; imwieġ qliel tal-baħar jitqallbu fir-ragħwa ta' l-għajb tagħhom, kwiekeb 
ġerrejja li għalihom hemm merfugħ is-swied tad-dlamijiet għal dejjem. 

Intom, għeżież, ftakru fil-ħwejjeġ li l-Appostli ta' Sidna Ġesù Kristu kienu ħabbrulkom minn 
qabel. Huma qalulkom li "fl-aħħar taż-żminijiet ikun hemm nies żeblieħa li jiġru wara l-ġibdiet 
ħżiena tagħhom", nies li jġibu l-firdiet, jgħixu ħajja ta' din l-art, nies bla ruħ ġewwa fihom. Iżda 
intom, għeżież, ibnu lilkom infuskom fuq il-fidi l-aktar qaddisa tagħkom; itolbu fl-Ispirtu s-
Santu, żommu rwieħkom fl-imħabba ta' Alla, stennew il-ħniena ta' Sidna Ġesù Kristu għall-
ħajja ta' dejjem. Uru ħniena ma' dawk li għadhom fid-dubju; salvawhom u aħtfuhom min-nar; 
l-oħrajn, ħennu għalihom, bil-biża', waqt li tistkerrhu l-libsa mċappsa b'ġisimhom. 

 Lil dak li għandu l-qawwa jħariskom mill-waqgħa, u jqegħedkom bla tebgħa u ferħana 
quddiem is-sebħ tiegħu, lilu, Alla waħdu Salvatur tagħna, permezz ta' Ġesù Kristu Sidna, glorja, 
kobor, qawwa u setgħa qabel kull żmien, issa, u għal dejjem ta' dejjem. Ammen. 

 

RESPONSORJU Tit 2:12b-13; Lhud 10:24 
 
R/. Ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f’dan iż-żmien, * U nistennew it-tama hienja u d-dehra 
tas-sebħ tal-kbir Alla u Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. 
V/. Naraw kif nistgħu nħajjru lil xulxin għall-imħabba u għall-għemil it-tajjeb. * nistennew it-tama 
hienja u d-dehra tas-sebħ tal-kbir Alla u Salvatur tagħna, Ġesù Kristu.  
 
LEZZJONI II 
Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof Santu Wistin 
Inkantaw l-Hallelujah lil Alla t-tajjeb, li jeħlisna mid-deni 
Inkantaw l-Hallelujah, għalkemm hawnhekk għadna mħassbin, biex fil-ħajja l-oħra nkunu nistgħu 
nkantaw b’rasna mistrieħa. U għaliex għadna mħassbin hawnhekk? Kif tridni ma nkunx imħasseb, 
xħin naqra: Ħajjet il-bniedem m’hix forsi xogħol bilfors fuq l-art? Kif tridni ma nkunx imħasseb, meta 
hawn dan it-tiġrib kollu, hekk li t-talba minnha nfisha ġġagħalna nuru t-tħassib meta ngħidu: 
Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina? Kuljum nittallbu, kuljum naħtu. Kif tridni 
nkun rasi mistrieħa, jekk kuljum nitlob il-maħfra ta’ dnubieti u l-għajnuna fil-perikli? Meta għal 
dnubieti ta’ l-imgħoddi ngħid: Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, minnufih 
naħseb fil-perikli li nista’ nidħol fihom, u għalhekk inżid: U la ddaħħalniex fit-tiġrib. Kif jista’ jkun li l-
poplu jinsab tajjeb jekk flimkien miegħi jgħid: Eħlisna mid-deni? U b’danakollu, ħuti, għalkemm 
għadna b’dan id-deni madwarna, aħna nkantaw l-Hallelujah lil Alla t-tajjeb, li jeħlisna mid-deni. 
Għalkemm għadna fost tant perikli u tiġrib, sew l-oħrajn u sew aħna nkantaw l-Hallelujah, Alla hu 
fidil, u ma jħallikomx tiġġarrbu aktar milli tifilħu. Mela nkantaw l-Hallelujah hawnhekk ukoll. Il-
bniedem għadu ħati, iżda Alla hu fidil. Ma qalx: Ma jħallikomx tiġġarrbu; iżda: Ma jħallikomx 
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tiġġarrbu aktar milli tifilħu; imma jaħseb li mat-tiġrib jagħtikom il-qawwa biex tifilħu għalih. Inti 
dħalt fit-tiġrib; imma Alla jagħtik li toħroġ minnu, biex ma tintilifx fit-tiġrib; biex, bħal ġarra tal-
fuħħar, tieħu s-sura bil-predikazzjoni u tinħema bit-taħbit. Imma meta tkun dħalt fit-tiġrib, aħseb 
ukoll biex toħroġ minnu; għax Alla hu fidil, u l-Mulej iħarsek fid-dħul u l-ħruġ tiegħek.  
‘Il quddiem, mbagħad, meta dan il-ġisem jilbes l-immortalità u n-nuqqas ta’ taħsir, it-tiġrib kollu 
jkun għadda; għax issa l-ġisem hu mejjet; għaliex mejjet? minħabba d-dnub. Imma l-ispirtu hu ħaj: 
kif ħaj? minħabba l-ġustifikazzjoni. Allura l-ġisem inħalluh mejjet? Le; isma’; Jekk l-Ispirtu ta’ dak li 
qajjem lil Ġesù mill-imwiet jgħammar fikom, dak stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet jgħammar 
fikom, dak stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għall-ħajja wkoll il-ġisem tagħhom li jmut. 
Issa hu ġisem naturali, u mbagħad ikun spiritwali.  
Kemm tkun hienja l-Hallelujah hemmhekk! Kemm inkantawha b’rasna mistrieħa, bla xejn tfixkil! 
Hemmhekk ma jkun hemm għedewwa, u l-ħbieb ma jonqsu qatt. Hemmhekk nfaħħru lil Alla, 
Hawnhekk ukoll infaħħruh lil Alla; imma hawn bit-tħassib, u hemm b’rasna mistrieħa; hawn 
infaħħru bil-mewt tiġri warajna, hemm infaħħru rebbieħa dejjem; hawn bit-tama, hemm fid-dehra: 
hawn fit-triq, hemmhekk fid-dehra: hawn fit-triq, hemmhekk fid-dar. 
 Mela, ħuti, inkantaw issa wkoll, mhux biex nithennew fis-sliem, imma biex nistrieħu ftit mit-
taħbit. Bħalma jkantaw xi wħud huma u miexja għal għonq it-triq: kanta, imma kompli miexi; tfarraġ 
bl-għana matul it-taħbit tiegħek, imma tkunx tħobb l-għażż; kanta u ibqa’miexi. X’jiġifieri, ibqa’ 
miexi? Għaddi ‘l quddiem, għaddi l-quddiem fit-tajjeb. Għax hemm xi wħud li, kif jgħid l-Appostlu, 
imorru mill-ħażin għall-agħar. Int timxi jekk tgħaddi ‘l quddiem; imma għaddi ‘l quddiem fit-tajjeb, 
għaddi ‘l quddiem fil-fidi sewwa, għaddi ‘l quddiem fil-ħajja t-tajba; għanni u ibqa’ miexi. 
 
RESPONSORJU    Mt 5:4. 6. 5 

 
R/. Il-pjazez tiegħek, Ġerusalemm, miksija bid-deheb fin: jgħannu ġewwa fik għana ta’ ferħ, * U fi 
triqatek kollha kulħadd jgħid: Hallelujah.  
V/. B’dija ta’ l-għaġeb għad tiddi; ġnus mill-bogħod għad jiġu għandek. * U fi triqatek kollha kulħadd 
jgħid: Hallelujah.  

 
TALBA 

 
Qanqal, Mulej, ir-rieda tal-fidili tiegħek, biex jitħejjew dejjem aħjar ħalli jagħmlu frott ta’ għemejjel 
qaddisa, u jkollhom dejjem l-għajnuna tat-tjieba tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix 
u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

 
IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 

X’ngħid, imsejken kif narani?  
Lil min ngħid jidħol għalija,  
jekk qaddis ukoll beżgħani? 
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Re setgħan fil-kobor tiegħek,  
li ssalvani bla jistħoqqli,  
għajn ta’ ħniena, żommni miegħek. 
 
Ftakar f’dan, Ġesù tal-ħniena,  
li għalija int ġejt fid-dinja,  
biex mitluf ma nkun qatt jiena. 
 
Int fittixtni, nfnejt għalija,  
biex tifdini mitt imsallab:  
dana kollu ħa jseħħ fija!  
 
Ta’ ħaqq kbir, Imħallef, driegħek!  
tini l-maħfra ta’ dnubieti,  
qabel jasal il-ħaqq tiegħek.  
 
Bħala ħati nibża’ jiena,  
tħammar wiċċi l-ħtija tiegħi:  
lilek nitlob, Alla, ħniena!  
 
Tliet Persuni setgħanin  
aħna nqimu, imm’Alla wieħed:  
Int wassalna mal-henjin. Ammen.  

 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Inxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek, Mulej, u billejl il-fedeltà tiegħek. 
 

Salm 91 (92) 
 

Tajjeb li nfaħħru l-Mulej, * 
li ngħannu lil ismek, inti l-Għoli, 

Inxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek, * 
u billejl il-fedeltà tiegħek, 

fuq l-għaxar kordi u fuq l-arpa, * 
u bid-daqq taċ-ċetra.  

Għax inti, Mulej, ferraħtni b'għemilek; * 
għal għemil idejk jien ngħanni bil-ferħ. 
 

Kemm huma kbar, Mulej, l-għemejjel tiegħek, * 
kemm huma għolja ħsibijietek! 

Il-bniedem bla moħħ ma jagħrafhomx, * 
u l-iblah ma jifhimhomx. 

Mqar jekk iħaddru bħall-ħaxix il-ħżiena, * 
u jwarrdu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, 

lkoll għad jinqerdu għal dejjem; * 
imma inti, Mulej, għal dejjem fl-għoli. 

  
Għax l-għedewwa tiegħek, Mulej, † 
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l-għedewwa tiegħek jintilfu; * 
jitferrxu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen. 

Imma lili daqs gendus saħħaħtni, * 
żejt ifuħ sawwabtli fuqi. 

Għajnejja jaqgħu fuq l-għedewwa tiegħi, * 
widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija. 

  
Il-bniedem ġust bħall-palma jħaddar, * 

bħal ċedru tal-Libanu jikber. 
Imħawwlin f'dar il-Mulej, *  

iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. 
Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu, * 

kollhom ħajja u ħdura, 
biex ixandru li ġust hu l-Mulej, blata tiegħi, * 

u ebda qerq ma jinsab fih. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Inxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek, Mulej, u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. 
Ant. 2: Agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna.  

Kantiku Dewt 32:1-12 
  

Agħtu widen, smewwiet, ħa nitkellem, * 
ħa tisma' l-art il-kliem ta’ fommi. 

Ħa jinżel tagħlimi bħax-xita, * 
u kliemi bħal qtar tan-nida,  

bħal irxiex fuq raba' jħaddar, * 
bħal bexxa xita fuq il-ħxejjex. 
 

Jien isem il-Mulej se nxandar; * 
agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna.  

Hu l-Blata tagħna; perfett għemilu; * 
u ġusti triqatu kollha.  

Ta’ kelmtu Alla, u ma jqarraqx; * 
  Hu Alla ġust u sewwa. 
 
Ġiebu ruħhom ħażin miegħu, †  
 m'humiex iżjed uliedu  

minħabba l-għajb tagħhom; * 
 kollu qerq u tagħwiġ dan in-nisel. 

Mela hekk lill-Mulej tafuhulu, * 
ja poplu iblah u bla għaqal?  

M'hux hu missierek li nisslek, *  
li sawwrek u għamlek poplu? 
 

Ftakar fil-jiem ta' dari, *  
qis is-snin, iż-żmien li gerbeb;  

staqsi lil missierek u jurik, * 
lix-xjuħ tiegħek u jgħidulek. 
 

Meta Alla l-Għoli ta lill-ġnus artijiethom * 
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 u fired il-bnedmin minn xulxin, 
qata’ l-limiti ta’ l-art lill-popli *  

skond l-għadd ta' wlied Alla. 
Imma sehem il-Mulej hu l-poplu tiegħu, *  

Ġakobb il-wirt li messu.  
  
F'art imwarrba mar isibu, * 

f'deżert waħxi u bla nies.  
Hu qagħad madwaru u għallmu, *  

u ħarsu bħal ħbub għajnejh. 
Bħalma l-ajkla l-bejta ttajjar, * 

u tisseqqer fuq il-frieħ tagħha,  
hekk huwa l-ġwienaħ firex, *  

ħadu u refgħu fuqhom.  
Il-Mulej waħdu kien il-mexxej tiegħu, * 

ma kellux miegħu alla barrani. 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna.  
Ant. 3: Kemm hu kbir ismek, Mulej, fl-art kollha! 
 

Salm 8 
 

Mulej, Sid tagħna, * 
kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 
 

Int qegħedt is-sebħ tiegħek * 
il fuq mis-smewwiet. 

Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih * 
fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib; 

int, li bnejt sur kontra l-għedewwa, * 
biex iġġib fix-xejn l-għadu u 'l min iqum kontrik. 
 

Inħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk, * 
il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom! 

X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, * 
bin il-bniedem, biex taħseb fih? 

Ftit inqas mill-allat għamiltu, † 
bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, * 
qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta' idejk! 

Kollox taħt riġlejk qegħedtlu: * 
in-nagħaġ u l-baqar kollha, sa l-bhejjem tax-xagħri; 

l-għasafar ta' l-ajru u l-ħut tal-baħar, * 
dak kollu li jterraq fil-baħar. 

  
Mulej, Sid tagħna, * 

kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 
Glorja. 

 
Ant. 3: Kemm hu kbir ismek, Mulej, fl-art kollha!  
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LEZZJONI QASIRA Rum 12:14-16a 
Bierku lil dawk li jippersegwitawkom: bierku, u la tisħtu ‘l ħadd. Ifirħu ma’ min jifraħ, ibku ma’ min 
jibki. Ħossu għal xulxin l-istess; taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma fittxu l-umli.  

RESPONSORJU QASIR  

 

R. Jifirħu xufftejja, * Jien u ngħannilek. Jifirħu.  
V. U lsieni jxandar il-ġustizzja tiegħek. * Jien u ngħannilek. Glorja. Jifirħu.  
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Mulej, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Mulej, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  
 
 PREĊI  
 
Kristu tana lilu nnifsu biex narawh u nħobbuh f’ħutna kollha, l-aktar f’dawk li huma batuti. Infaħħru 
t-tjieba u l-għerf tiegħu, u bil-ħrara kollha nitolbuh: 

Mulej, agħtina l-imħabba perfetta. 
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Ilqa’ t-talb tagħna, aħna u nġeddu f’din l-għodwa t-tifkira tal-qawmien tiegħek għall-ħajja:  
- nixtiequ li l-bnedmin kollha jieħdu mill-ġid tal-fidwa li tajtna.  
Agħtina li llum inkunu xhieda tiegħek, Mulej:  
- kun magħna biex permezz tiegħek noffru sagrifiċċju qaddis li jogħġob lill-Missier.  
Agħmel li nagħrfu x-xbieha tiegħek fil-proxxmu kollu:  
- u li f’kull wieħed u waħda minn ħutna naqdu lilek stess.  
Kristu, inti d-dielja vera, u aħna l-friegħi:  
- ħa nibqgħu fik, biex nagħmlu ħafna frott, għall-glorja ta’ Alla l-Missier. 
 
Missierna 

Talba 
 
Infaħħruk, Mulej, b’xufftejna, b’ruħna, bil-ħajja kollha tagħna; u ladarba l-eżistenza tagħna nafuha 
lilek, lilek ukoll noffru kull nifs li nieħdu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien 
ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
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jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. 1 Il-Mulej jgħid: Is-smewwiet u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix.  
 

Salm 118 (119):81-88 
 

XI (Kof) 
 

Ninfena bix-xewqa tas-salvazzjoni tiegħek; * 
jien nittama fil-kelma tiegħek. 

Għejew għajnejja jistennew il-wegħda tiegħek; * 
u jien jistaqsi: "Meta se tfarraġni?" 
 

Sirt qisni ġild imnixxef fid-duħħan; * 
imma ma nsejtx il-kmandamenti tiegħek. 

Kemm se jdum jistenna l-qaddej tiegħek? * 
Meta se tagħmel ħaqq minn dawk li jħabbtuni? 

Ħaffru l-kburin ħofra għalija, * 
dawk li ma jimxux skond il-liġi tiegħek. 

Sewwa huma l-kmandamenti tiegħek kollha; * 
għinni int, meta bil-qerq iħabbtuni. 
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Għal ftit ma qerdunix minn din l-art; * 

imma jien ma ħallejtx il-preċetti tiegħek. 
Fit-tjieba tiegħek agħtini l-ħajja; * 

u jiena nħares il-preċetti ta' fommok. 
  

 Glorja. 
 
Ant. 1 Il-Mulej jgħid: Is-smewwiet u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Ant. 2 Mulej, int sirt 
kenn għalija, torri qawwi quddiem l-għadu.  
 

Salm 60 (61) 
 

Isma', o Alla, l-għajta tiegħi, * 
agħti widen għat-talba tiegħi. 

Minn truf l-art lilek insejjaħ, * 
meta nkun qalbi maqtugħa; 

minn hemm inti mexxini * 
lejn il-fortizza fuq l-għolja. 
 

Għax int sirt kenn għalija, * 
torri qawwi quddiem l-għadu. 

M'hux li kont ngħix f'għamartek għal dejjem, * 
nistkenn għas-satra ta' ġwenħajk! 

Għax int, o Alla, smajt il-wegħda tiegħi, * 
u tajtni l-wirt ta' min iqim lil ismek. 
 

Lis-sultan kattarlu ż-żmien ta' ħajtu; * 
ikunu snin ħajtu minn nisel għal nisel. 

Isaltan quddiem Alla għal dejjem. * 
Agħmel li jħarsuh it-tjieba u l-fedeltà. 
 

Hekk infaħħar ismek għal dejjem, * 
jien u nrodd kuljum il-wegħdiet tiegħi. 

 Glorja. 
 
Ant. 2 Mulej, int sirt kenn għalija, torri qawwi quddiem l-għadu.  
Ant. 3 Mill-biża ta’ l-għadu ħarisli ħajti, Mulej.  

 
Salm 63 (64) 

 
Isma', o Alla, leħen it-tnehid tiegħi; * 

mill-biża' ta' l-għadu ħarisli ħajti. 
Aħbini mill-konfoffa tal-ħżiena, * 

mit-tixwix ta' dawk li jagħmlu l-ħażen, 
dawk li jsinnu bħal sejf ilsienhom, * 

jitfgħu kliem iebes bħal vleġeġ, 
biex mill-moħba jolqtu 'l min hu bla ħtija, * 

jolqtuh għal għarrieda, bla biża' ta' xejn.  
Moħħhom sħiħ fil-ħsieb ħażin tagħhom, † 
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jiftiehmu kif jonsbu bil-moħbi, * 
u jgħidu: "Min se jarana?" 

Ifittxu l-ħażen, † 
ifasslu pjan maħsub sewwa. * 
Min jifhem moħħ u qalb il-bniedem! 

  
Imma Alla bil-vleġeġ jolqothom; * 

f'daqqa waħda jimtlew kollhom ġrieħi. 
Minħabba lsienhom isiru ħerba; * 

kull min jarahom iħarrek rasu.  
U lkoll jintlew bil-biża’ ta’ Alla,  
 u għemilu jxandru, * 

u jifhmu sewwa kull ma għamel. 
  
Jifraħ il-ġust fil-Mulej u fih jistkenn; * 

jiftaħru dawk kollha ta' qalbhom safja. 
 Glorja. 
 
Ant. 3 Mill-biża ta’ l-għadu ħarisli ħajti, Mulej.  
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
LEZZJONI QASIRA Dewt 8:5b-6 
 

Bħalma bniedem jgħallem lil ibnu, hekk jgħallmek il-Mulej, Alla tiegħek. Mela ħares il-
kmandamenti tal-Mulej, Alla tiegħek, biex timxi fi triqatu u jkollok il-biża’ tiegħu.  

 

 V/. Il-biża’ tal-Mulej sinċier, u jibqa’ għal dejjem.  
 R/. Il-ġudizzji tal-Mulej sewwa, u mseddqa għalkollox. 
 

TALBA 
 

Mulej Alla, Missier li tista’ kollox, sawwab id-dawl ta’ l-Ispirtu s-Santu fuqna, ulied is-saltna tiegħek, 
u żommna ‘l bogħod minn kull għadu, biex inkunu fl-hena u s-sliem u nfaħħruk bla heda. Bi Kristu 
Sidna. Ammen. 
 
 
F’Nofsinhar 
 
LEZZJONI QASIRA           1 Slat 2:2b-3 
 

Qawwi qalbek u oħroġ ta’ raġel. Ħares il-liġi tal-Mulej Alla tiegħek: imxi fit-triqat tiegħu, u 
oqgħod għall-liġijiet, għat-twissijiet, għad-digrieti u għall-preċetti li għamel hu, biex f’kull ma 
tagħmel issib ir-riżq.  

 

 V/. Mulej, mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek. 
 R/. Għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi. 
 

TALBA 
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 Ħeġġiġna, Mulej, bin-nar ta’ l-imħabba ta’ dejjem, u tħallih qatt jonqos fina, biex bi mħabba 
waħda u sħiħa nħobbu lilek fuq kollox, u lil ħutna minħabba fik. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Ġer 6:16 
 

Ieqfu fit-triqat, u ħarsu; staqsu dwar il-mogħdijiet ta’ żmien ilu, liema hi t-triq it-tajba, u 

imxu fiha, ħalli ssibu l-mistrieħ tagħkom.  

 

 V/. Il-preċetti tiegħek wirti għal dejjem. 
 R/. Huma l-għaxqa ta’ qalbi.  

TALBA 
 

 Isma’, Mulej, it-talb li nagħmlulek biex ikollna paċi sħiħa, u, bl-interċessjoni tal-Verġni 
Mqaddsa Marija, agħmel li ningħataw għalik tul ħajjitna kollha, ħalli żgur iseħħilna naslu għandek. Bi 
Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
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L-EWWEL ĦADD TAL-AVVENT 

Salmodija tal-Ħadd tal-1 ġimgħa 

L-1 Għasar 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Xandru l-aħbar fost il-popli, u għidu: Alla s-Salvatur tagħna ġej. 
 

Salm 140 (141), 1-9 
 
Lilek, Mulej, insejjaħ; fittex għinni! * 
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Isma’ leħni, jiena u nsejjaħlek. 
Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek; * 

ikunu jdejja merfugħa ‘l fuq 
bħas-sagrifiċċju filgħaxija. 

 
Qegħedli, Mulej, ilġiem fuq fommi, * 

agħmilli l-għassa ma’ bieb xufftejja. 
Tħallix li qalbi ddur lejn ħwejjeġ ħżiena * 

biex jiena nagħmel dak li hu ħażin; 
tħallix li nissieħeb ma’ nies ħżiena, * 

u anqas induq l-ikel bnin tagħhom. 
Ħa jsawwatni l-ġust u jċanfarni, * 

għax dan jagħmlu mqanqal mit-tjieba. 
Imma żejt il-midneb ma jidliklix rasi; * 

jien nibqa’ nitlob kontra ħżunithom. – 
 
Fuq il-blat jitwaddbu l-kapijiet tagħhom; * 

imbagħad jitgħallmu li sabiħ hu kliemi. 
Bħall-frak u l-laqx ma’ l-art imxerred, * 

hekk jitferrex għadamhom mad-daħla ta’ qiegħ l-art. 
 
Imma lejk, Mulej Sidi, jiena ndawwar għajnejja, * 

fik nistkenn, la tħallinix nintrema. 
Ħarisni mix-xibka li firxu għalija, * 

min-nassa ta’ dawk li jagħmlu l-ħażen. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
u jibqa’ g!al dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Xandru l-aħbar fost il-popli, u għidu: Alla s-Salvatur tagħna ġej. 
Ant. 2: Il-Mulej ġej flimkien mal-qaddisin kollha tiegħu, u f’dak il-jum jiddi dawl kbir, hallelujah. 
 

Salm 141 (142) 
 
B’leħen qawwi lill-Mulej insejjaħ, * 

b’leħen qawwi lill-Mulej nitlob. 
Inressaq quddiemu t-tnehid tiegħi, * 

id-dwejjaq tiegħi quddiemu nqiegħed. 
X’ħin ruħi ġo fija tinfena, * 

int tkun taf minn xiex għaddej. 
Fit-triq li fiha nimxi, * 

huma ħbew nassa għalija. 
Inħares fuq il-lemin, * 

u nara li m’hemm ħadd min jagħti kasi; 
m’hemmx mnejn nista’ naħrab, * 

m’hemm ħadd min jieħu ħsiebi. 
Lilek, Mulej, insejjaħ; † 

ngħidlek: Inti l-kenn tiegħi, * 
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inti sehmi f’art il-ħajjin. 
Agħti widen għall-għajta tiegħi, * 

għax ninsab mitluq għall-aħħar. 
Eħlisni minn dawk li daru għalija, * 

għax huma aqwa minni. – 
Mill-ħabs oħroġni, * 

biex inrodd ħajr lil ismek. 
Madwari jduru l-ġusti, * 

għax int timxi tajjeb miegħi. 
 
Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Il-Mulej ġej flimkien mal-qaddisin kollha tiegħu, u f’dak il-jum jiddi dawl kbir, hallelujah. 
Ant. 3: Il-Mulej ġej b’setgħa kbira, u jarawh il-bnedmin kollha.  
 

Kantiku (Fil 2, 6-11) 
 
Ġesù Kristu li kellu n-natura ta’ Alla, * 

ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, 
imma tneżża’ minn kollox, billi ħa n-natura ta’ lsir, † 

sar jixbah lill-bniedem * 
u deher minn barra bħala bniedem: 

Ċekken lilu nnifsu, † 
billi obda sal-mewt, * 
anzi sal-mewt tas-salib. 

Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet, * 
u żejnu bl-Isem li hu fuq kull isem, 

biex fl-isem ta’ Ġesù, † 
fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art, * 
il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkubbtejhom, 

u kull ilsien jistqarr: † 
“Ġesù Kristu hu l-Mulej * 
għall-glorja ta’ Alla l-Missier.” 

 
Ant. 3: Il-Mulej ġej b’setgħa kbira, u jarawh il-bnedmin kollha.  
 
LEZZJONI QASIRA        1 Tess 5:23-24 
 

 Alla tas-sliem iqaddiskom f'kollox, u jżommkom sħaħ bla mittiefsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-
ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesù Kristu. Fidil hu Alla li sejjħilkom, u huwa jagħmel dan. 
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Uri lilna, Mulej, * it-tjieba tiegħek. Uri. 
V. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. * It-tjieba tiegħek. Glorja. Uri. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
Mela kunu lesti, jgħid Ġesù, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem. 
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Sena B 
Araw isem il-Mulej ġej mill-bogħod u d-dija tiegħu timla l-art kollha. 
 
 
 
Sena Ċ 
Ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb, fuq l-art il-ġnus jinħakmu mid-dwejjaq, u 
mbagħad jaraw lil Bin il-bniedem ġej fuq sħaba b’setgħa u glorja kbira. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
Mela kunu lesti, jgħid Ġesù, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem. 
 
Sena B 
Araw isem il-Mulej ġej mill-bogħod u d-dija tiegħu timla l-art kollha. 
 
Sena Ċ 
Ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb, fuq l-art il-ġnus jinħakmu mid-dwejjaq, u 
mbagħad jaraw lil Bin il-bniedem ġej fuq sħaba b’setgħa u glorja kbira. 
 
PREĊI 
 
Kristu huwa l-ferħ u l-hena ta’ kull min jistennieh. Insejjħulu bil-qalb u ngħidulu: 
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Ejja, Mulej, la tiddawwarx. 
Kollna ferħana qegħdin nistennew il-miġja tiegħek: 
- ejja, Mulej Ġesù.  
Int Alla qabel kull żmien: 
- ejja salvana f’dan iż-żmien. 
Int ħlaqt id-dinja u kull ma jgħix fiha: 
- ejja ifdi għemil idejk. 
Int ma stmerrejtx issir bniedem bħalna:  
- ejja eħlisna mis-saltna tal-mewt. 
Int ġejt biex ikollna l-ħajja bil-kotra:  
- ejja agħtina l-ħajja ta’ dejjem. 
Int ridt tiġbor il-bnedmin kollha fis-saltna tiegħek: 
- iġbor miegħek lil dawk li qegħdin jistennew id-dehra ta’ wiċċek. 
 
Missierna 
 

Talba 
O Alla li tista’ kollox, qanqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li, bis-saħħa ta’ għemejjel tajba, joħorġu 
jiltaqgħu ma’ Kristu Ibnek li ġej, biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħoqqilhom jiksbu s-
saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, 
Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen. 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U 

TAS-SOLENNITAJIET 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun Ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
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lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, Ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn galina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
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żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 4 
 

Radd ta’ ħajr 
Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin) 
 

Weġibni, meta nsejjaħlek, * 
Alla tal-ġustizzja tiegħi; 

oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq, * 
ħenn għalija u isma' talbi. 
 

Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? * 
Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb? 

Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; * 
jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu. 
 

Triegħdu bil-biża', u la tidinbux; * 
aħsbu f'qalbkom bil-lejl, u isktu!  

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, * 
u ittamaw fil-Mulej. 
 

Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?" * 
Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek. 

Int nissilt l-hena f'qalbi, * 
aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom. 

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, * 
għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.  
Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 

Salm 133 (134) 
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It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju 

Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. 
(Apok 19:5) 
 

Ejjew, bierku l-Mulej, † 
qaddejja kollha tal-Mulej, * 
intom li toqogħdu f'dar il-Mulej. 

Erfgħu idejkom lejn it-tempju, * 
u bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 

Ibierkek il-Mulej minn Sijon, * 
hu li għamel is-sema u l-art! 
Glorja.  
  

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Dewt 6:4-7 
 
Isma', Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek 
kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed nagħtik 
illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f'darek, sew meta timxi barra t-
triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.  
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
- f’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU       Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
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li int Ħejjejt *  
għall-popli kollha:  

dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u 

nifirħu bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  
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ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
 

 
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 
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Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 

Għaliex hu Alla tagħna,  
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Verb etern li ġejt mis-sema,  
dawl li ħriġt mingħand Missierek, 
int, li għoġbok issir bniedem, 
reġġa’ d-dinja lejn is-sewwa 
 
Imla ‘l qlubna bid-dawl tiegħek,  
kebbes fina nar imħabbtek, 
ħalli nilqgħu twissijietek 
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u mill-biża’ nkunu ħielsa. 
 
Int għad tiġi bħala Mħallef, 
tagħmel ħaqq mill-għemil tagħna, 
lil min telqek titlaq lilu, 
u lill-ġusti trodd is-saltna. 
 
F’dak il-Jum tħallix li mmorru 
f’telfien ieħor għal ħtijietna, 
iżd’għal dejjem żommna miegħek 
f’xirka mal-ħenjin fis-sema. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Is-Sultan għoli ġej b’setgħa kbira biex isalva l-ġnus, hallelujah. 

 

Salm 1 

 

Hieni l-bniedem  
li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena,† 
li ma jiqafx fi triq il-ħatjin,*  
li ma joqgħodx fil-laqgħat taż-żeblieħa; 

imma fil-liġi tal-Mulej hi l-għaxqa tiegħu,* 
lejl u nhar jaħseb fil-liġi tiegħu. 

 
Hu bħal siġra mħawwla ħdejn nixxigħat ta' l-ilma, *  

li tagħmel il-frott fi żmienha,  
u l-weraq tagħha ma jidbielx; * 

hu jirnexxi f'kull ma jagħmel. 
 
Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk; * 

iżda huma bħal tibna li jtajjarha r-riħ. 
Għalhekk il-ħżiena ma jifilħux għall-ħaqq, * 

ma joqogħdux il-ħatja fil-ġemgħat tat-tajbin. 
 
Għax triq it-tajbin il-Mulej jafha; * 

imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. 
Glorja. 
 
Ant. 1: Is-Sultan għoli ġej b’setgħa kbira biex isalva l-ġnus, hallelujah. 
Ant. 2: Ifraħ u thenna, Ġerusalemm; is-Sultan tiegħek ġej, Sijon, la tibżax, għax dalwaqt tasallek is-
salvazzjoni. 
 

Salm 2 
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Għaliex jixxewwxu l-ġnus, * 
u l-popli jreddnu għal xejn? 

Is-slaten ta' l-art iqumu, † 
u l-kbarat jiftiehmu bejniethom * 
kontra l-Mulej u l-Midluk tiegħu: 

"Ħa nkissru l-ktajjen tagħhom, * 
u ntajjru minn fuqna l-irbit tagħhom!" 

 
Dak li hu fis-smewwiet jidħak bihom, * 

il-Mulej biċ-ċajt jeħodhom. 
Mbagħad ikellimhom bil-herra, * 

bil-qilla tiegħu jkexkixhom: 
"Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi, * 

fuq Sijon, l-għolja mqaddsa tiegħi!" 
Irrid inxandar id-digriet tal-Mulej; * 

hu qalli: "Ibni int, jien illum nissiltek. 
Itlobni, u l-ġnus nagħtik b'wirtek, * 

u truf l-art bi priża tiegħek. 
B'virġa tal-ħadid int tkissirhom, * 

bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom." 
 
U issa, slaten, ifhmu sewwa; * 

twiddbu, intom li taħkmu l-art. 
Aqdu lill-Mulej bil-biża', * 

u bir-rogħda riġlejh busu, 
li ma jagħdabx u intom tinqerdu, * 

għax malajr tixgħel il-qilla tiegħu.  
Hienja dawk kollha * 

li jistkennu fih! 
 
Glorja. 
 
Ant. 2: Ifraħ u thenna, Ġerusalemm; is-Sultan tiegħek ġej, Sijon, la tibżax, għax dalwaqt tasallek is-
salvazzjoni. 
Ant. 3: Ħa jnaddfu qlubhom il-bnedmin għall-miġja tas-Sultan il-kbir, biex immorru nilqgħuh kif 
jixraq, għaliex hu ġej u ma jiddawwarx. 
 

Salm 3 

 

Kemm kotru, Mulej, l-għedewwa tiegħi! * 
Ħafna huma dawk li qamu għalija; 

ħafna huma dawk li jgħidu fuqi: * 
"M'hemmx salvazzjoni għalih f'Alla!" 

 
Imm'int, Mulej, tarka madwari, * 

inti l-ġieħ tiegħi, int terfagħli rasi. 
Jien b'leħen għoli l-Mulej insejjaħ; * 

hu jweġibni mill-għolja mqaddsa tiegħu. 
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Immur nimtedd u norqod; * 

u nqum, għax il-Mulej iżommni. 
Ma nibżax minn poplu sħiħ  

li jinġema' madwari kontrija. * 
 Qum, Mulej, salvani, Alla tiegħi!  
 
Int tajt bil-ħarta lill-għedewwa tiegħi kollha, * 

lill-ħżiena kissirtilhom snienhom. 
Tiegħek, Mulej, ir-rebħa; * 

il-barka tiegħek fuq il-poplu tiegħek. 
 
Glorja. 
 

Ant. 3: Ħa jnaddfu qlubhom il-bnedmin għall-miġja tas-Sultan il-kbir, biex immorru nilqgħuh kif 
jixraq, għaliex hu ġej u ma jiddawwarx. 
 
V/. Qumu u erfgħu raskom. 
R/. Għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. 
 
LEZZJONI 1 
 
Bidu tal-ktieb tal-Profeta Iżaija         Iż. 1:1-18 
 

Ċanfira lill-poplu 
 

Il-viżjoni ta' Isaija bin Amos,  
li kellu dwar Ġuda u Ġerusalemm  
fi żmien Għużżija, Ġotam, Aħaż, Ħeżekija,  
slaten ta' Ġuda. 

Isimgħu, smewwiet! Agħti widen, art!  
Għax tkellem il-Mulej:  
"Ulied rabbejt u kabbart,  
u huma qamu kontrija. 
Il-gendus jagħraf lil sidu,  
u l-ħmar il-maxtura ta' sidu:  
imma Iżrael ma jagħrafx,  
il-poplu tiegħi ma jifhimx." 

Jaħasra għalik, ġens midneb,  
poplu mgħobbi bil-ħażen, ulied imħassrin!  
Telqu lill-Mulej;  
maqdru l-Qaddis ta' Iżrael,  
inġibdu lura minnu. 

Għaliex tridu tissawwtu aktar?  
Għaliex tibqgħu tirvillaw?  
Ir-ras kollha marida;  
il-qalb kollha mifnija. 
Minn qiegħ ir-riġel sar-ras,  
xejn ma hemm sħiħ fih.  
Xejn ħlief drib,  
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tbenġil u ġrieħi mdemma.  
Ma naddfuhomx, anqas rabtuhom,  
lanqas dewwewhom biż-żejt. 

Artkom imħarbta,  
blietkom maħruqa bin-nar;  
ir-raba' tagħkom quddiemkom  
għad jikluh il-barranin;  
kollox ħerba bħal Sodoma fit-tiġrif. 

Waħedha baqgħet bint Sijon,  
bħal għarix f'qasam dwieli,  
bħal girna f'għalqa bħajra,  
bħal belt imdawwra. 
Li kieku l-Mulej ta' l-eżerċti ma ħallilniex fdal żgħir,  
bħal Sodoma konna nkunu,  
lil Gomorra konna nixbhu. 

Isimgħu l-kelma tal-Mulej,  
intom prinċpijiet ta' Sodoma;  
agħtu widen għat-tagħlim ta' Alla tagħna, intom nies ta' Gomorra. 

X'tiswieli l-kotra tas-sagrifiċċji tagħkom?",  
jgħid il-Mulej.  
“Xbajt mis-sagrifiċċji tal-ħruq tal-imtaten,  
u mix-xaħam tal-bhejjem smien.  
Id-demm tal-gniedes u l-ħrief, u ta' l-imtaten,  
ma jogħġobnix. 

Meta tiġu taraw wiċċi,  
min ifittex dawn mingħandkom;  
biex tiġu tikkalpestawli l-btieħi tiegħi? 
Iġġibux iżjed offerti fiergħa;  
sirt nistkerrhu l-bħur, il-qamar ġdid, is-Sibt, u l-laqgħat li ssejjħu:  
ma niflaħx għall-ħażen flimkien mal-festi. 
L-ewwel tax-xahar u l-festi tagħkom,  
jien nobgħodhom,  
piż huma għalija, għejejt nerfgħu. 
Meta intom tiftħu idejkom,  
jien inwarrab għajnejja minnkom.  
Ukoll jekk tkattru t-talb,  
jien ma nismagħkomx,  
għax idejkom mimlija demm. 

Inħaslu u tnaddfu,  
neħħu l-ħażen ta' għemilkom  
minn quddiem għajnejja,  
ieqfu mill-ħażen. 
Tgħallmu għamlu t-tajjeb, fittxu d-dritt,  
sewwu l-inġustizzji, iddefendu l-iltim,  
aqbżu għall-armla. 
 Ejjew, mela, nirraġunaw flimkien,  
jgħid il-Mulej,  
mqar jekk dnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlatt,  
isiru bojod bħas-silġ;  
mqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi,  
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isiru bojod bħas-suf”. 
 
RESPONSORJU        Iż. 1:16. 18. 17 
 
R/. Inħaslu u tnaddfu, neħħu l-ħażen ta’ għemilkom minn quddiem għajnejja; * Mqar jekk 
dnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlatt, isiru bojod bħas-silġ. 
V/. Ieqfu mill-ħażen, tgħallmu agħmlu t-tajjeb, fittxu d-dritt. * Mqar jekk dnubietkom ikunu ħomor 
bħall-iskarlatt, isiru bojod bħas-silġ. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mill-Katekeżi ta’ San Ċirillu, isqof ta’ Ġerusalemm 
 

Iż-żewġ miġjiet ta’ Ġesù Kristu 
 

Aħna nħabbru l-miġja ta’ Kristu; sewwasew mhux miġja waħda, iżda oħra wkoll, u wisq isbaħ mill-
ewwel waħda. Għax f’ta’ l-ewwel tana xhieda ta’ sabar, imma fl-oħra jiġi bil-kuruna tas-saltna ta’ 
Alla fuq rasu. 
 Fil-biċċa l-kbira, kull ma ġara f’Sidna Ġesù ġara darbtejn. Tnissel darbtejn, l-ewwel darba 
minn Alla qabel kull żmien, it-tieni darba mill-Verġni fil-milja taż-żmien. Darbtejn l-inżul tiegħu fuq l-
art: l-ewwel darba mistur, bħax-xita fir-raba’ bil-għatx, it-tieni darba bid-dieher, meta jerġa’ jiġi. 
 Fl-ewwel miġja tiegħu kien imfisqi u mimdud f’maxtura; fit-tieni waħda jiġi mlibbes bid-dawl 
b’ħall b’mantell. L-ewwel darba, mimli żebliħ u tmaqdir, tgħabba bis-salib; it-tieni darba jiġi fil-
glorja, imdawwar bil-qtajja’ ta’ l-anġli. 
 Għalhekk aħna ma nserrħux rasna bl-ewwel miġja biss, imma nistennew it-tieni wkoll. U 
bħalma fl-ewwel waħda għedna: Imbierek min ġej f’isem il-Mulej, hekk ukoll nerġgħu ngħidu fl-oħta, 
meta mmorru niltaqgħu mal-Mulej flimkien ma’ l-anġli, ninxteħtu nqimuh u ngħidu: Imbierek min 
ġej f’isem il-Mulej. 
 Is-Salvatur jiġi mhux biex jerġa’ jsir ħaqq minnu iżda biex isejjaħ għall-ħaqq. Hu, li baqa’ 
sieket meta sar ħaqq minnu, lil dawk il-ħżiena li ġiebu ruħhom miegħu b’qilla li ma bħalha meta kien 
fil-bżonn fuq is-salib ifakkarhom f’kollox u jgħidilhom: Dan int għamilt, u jien bqajt sieket. 
 Fl-ewwel miġja, skond il-pjan tat-tjieba tiegħu, huwa ġie jgħallem lill-bnedmin, u bil-ħlewwa 
kollha ried iħajjarhom jifhmu; iżda ‘l quddiem, iridu jew ma jridux, ikollhom bilfors joqogħdu għal 
saltnatu. 
 Dawn il-miġjiet il-profeti Malakija jsemmihom it-tnejn: U jasal minnufih fit-tempju tiegħu s-
Sid mistenni minnkom. Din hi l-ewwel miġja. 
 U fuq l-oħra jżid hekk: U dan l-Anġlu tal-patt, li intom imxennqa għalih, dalwaqt ġej: hekk 
jgħid il-Mulej ta’ l-eżerċti. Min se jiflaħ għall-jum tal-miġja tiegħu? Min se jżomm fuq riġlejh għad-
dehra tiegħu? Għax hu bħan-nar tal-ħaddied, bħas-soder fin tal-ħassiela! Jintefa’ bilqiegħda ħa 
jdewweb u jnaddaf. 
 Pawlu wkoll semma dawn iż-żewġ miġjiet fl-ittra tiegħu lil Titu meta kitiblu hekk: Dehret il-
grazzja ta’ Alla, li tagħti s-salvazzjoni lill-bnedmin kollha; hi trawwimna niċħdu l-ħażen u l-ġibdiet 
tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f’dan iż-żmien, u nistennew it-tama hienja u d-
dehra tas-sebħ tal-kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesù Kristu. Araw kif fisser ruħu b’radd ta’ ħajr fuqw l-
ewwel miġja. U x’qal fuq it-tieni waħda li qegħdin nistennew. 
 Mela r-regola tal-fidi li aħna nistqarru tgħaddiet lilna hekk: li nemmnu f’dak li tela’ s-sema, u 
qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa’ jiġi bil-glorja, biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-
mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem. 
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 Iva, Sidna Ġesù Kristu għad jerġa’ jiġi mis-sema. Jiġi mimli bil-glorja fl-aħħar jum, fi tmiem 
din id-dinja. Għax din id-dinja għad tasal fit-tmiem, u meta t-tmiem tagħha jseħħ, hija tiġġedded 
għal darb’oħra. 
 
RESPONSORJU ara Salm 48(49):3; 79(80):2; 23(24):7,9 
 

R/. Jien u nħares mill-bogħod, qiegħed nara lil Alla ġej bil-qawwa, u sħaba tgħatti l-art kollha. 
* Morru ilqgħuh u għidulu: * Għidilna jekk int huwiex dak * Li ġej biex isaltan fuq il-poplu ta’ Iżrael. 

V/. Kemm iż-żgħar u kemm il-kbar, kemm l-għonja u kemm il-fqar. * Morru ilqgħuh u 
għidulu: 

V/. O ragħaj ta’ Iżrael, agħti widen, int li tmexxi bħal merħla ‘l Ġużeppi. * Għidilna int huwiex 
dak * li ġej biex isaltan fuq il-poplu ta’ Iżrael. 

V/. Intrefgħu, o bibien, infetħu, intom bibien ta’ dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja * Li 
ġej biex isaltan fuq il-poplu ta’ Iżrael. 

R/. Jien u nħares mill-bogħod, qiegħed nara lil Alla ġej bil-qawwa, u sħaba tgħatti l-art kollha. 
* Morru ilqgħuh u għidulu: * Għidilna jekk int huwiex dak * li ġej biex isaltan fuq il-poplu ta’ Iżrael. 
 
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 
u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 
Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
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 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 
 

TALBA 
 
 O Alla li tista’ kollox, qanqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li, bis-saħħa ta’ għemejjel tajba, joħorġu 
jiltaqgħu ma’ Kristu Ibnek li ġej, biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħoqqilhom jiksbu s-
saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, 
Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

 
IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Leħen qawwi qed jinstema’ 
biex ikeċċi d-dlamijiet: 
ejja nwarrbu t-thewdin fieragħ;  
Kristu ġej f’dawl is-smewwiet. 
Tqum fuq tagħha ruħna mħeddla, 
teħles mill-ġerħat tad-dnub; 
ġa qed tiddi kewkba ġdida; 
dalwaqt l-għadu jkun megħlub. 
 
Il-Ħaruf, mibgħut mill-għoli,  
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ġej iħollna minn kull dejn; 
nitolbuh, bl-ilfiq u l-biki,  
jagħti l-maħfra, jħenn u jgħin. 
 
Biex fit-tieni miġja tiegħu,  
bl-art imwerwra taħt riġlejh, 
ma narawhx iqis ħtijietna, 
‘ma jressaqna b’tjieba lejh. 
 
Glorja lill-Missier fil-għoli, 
rebħ lill-Iben, kull tifħir 
lill-Ispirtu, kif jistħoqqlu, 
issa w dejjem, hekk isir. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: F’dak il-jum il-muntanji jqattru nbid ġdid, u l-għoljiet inixxu ħalib u għasel, hallelujah.  
 

Salm 62 (63), 2-9 
  
Alla, Alla tiegħi int; *  

lilek ħerqan infittex.  
Ruħi bilgħatx għalik, †  

għalik imxennaq jiena, *  
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.  

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *  
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.  

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *  
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.  

 
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *  

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.  
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *  

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,  
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *  

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.  
Għax int kont għajnuna għalija, *  

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.  
Miegħek tingħaqad ruħi, *  

int tweżinni bil-leminija tiegħek.  
Ant. 1: F’dak il-jum il-muntanji jqattru nbid ġdid, u l-għoljiet inixxu ħalib u għasel, hallelujah. 
Ant. 2: Il-muntanji u l-għoljiet jgħannu t-tifħir lil Alla, u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk, għax 
Sidi l-Mulej ġej isaltan għal dejjem, hallelujah.  
 

Kantiku (Dan 3,57-88.56) 
  
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  
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Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  
bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  

Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  
bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  
 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  
bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  
 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 
  

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 
  

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.  
 
Ant. 2: Il-muntanji u l-għoljiet jgħannu t-tifħir lil Alla, u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk, għax 
Sidi l-Mulej ġej isaltan għal dejjem, hallelujah.  
Ant. 3: Ġej il-Profeta l-kbir, u huwa jġedded lil Ġerusalemm, hallelujah. 

 
Salm 149 

  
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħuħ  
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Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *  
u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhomħ  

Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *  
bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!  

Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *  
u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  
 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *  
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!  

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *  
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,  

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *  
u jagħtu l-kastig lill-popli,  

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *  
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,  

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *  
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.  
 

Ant. 3: Ġej il-Profeta l-kbir, u huwa jġedded lil Ġerusalemm, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Rum 13:11-12  
  
Waslet is-siegħa li intom tqumu minn-ngħas; għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb issa minn meta 
bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam u nilbsu l-
armi tad-dawl. 
 
RESPONSORJU QASIR  
 
R. Kristu, Bin Alla l-ħaj * Ħenn għalina. Kristu.  
V. Int li ġej fid-dinja. * Ħenn għalina. Glorja. Kristu.  
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 
Sena A 
Li kieku sid-id-dar ikun jaf f’liema siegħa tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jishar u ma jħallix min jinfidlu l-
ħitan ta’ daru.  
 
Sena B 
 Ishru mela: għax ma tafux meta jerġa’ jiġi sid id-dar, jekk hux fil-għaxija, jew x’ħin jidden is-serduk, 
jew inkella mas-sebħ. 
 
Sena Ċ 
 Ħarsu u erfgħu raskom, għax is-salvazzjoni tagħkom hi fil-qrib. 
  
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
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biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  
u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  
u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  
li jagħtina  

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  
naqduh bla biża’  

tul ħajjitna kollha, *  
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  
għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  
bil-maħfra ta’ dnubiethom,  

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  
li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 
Sena A 
 Li kieku sid-id-dar ikun jaf f’liema siegħa tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jishar u ma jħallix min jinfidlu l-
ħitan ta’ daru.  
 
Sena B 
 Ishru mela: għax ma tafux meta jerġa’ jiġi sid id-dar, jekk hux fil-għaxija, jew x’ħin jidden is-serduk, 
jew inkella mas-sebħ. 
 
Sena Ċ 
 Ħarsu u erfgħu raskom, għax is-salvazzjoni tagħkom hi fil-qrib. 
 
PREĊI  
Alla l-Missier fit-tjieba tiegħu qiegħed jagħtina l-grazzja  

li nistennew id-dehra ta’ Sidna Ġesù Kristu. Nitolbu u ngħidulu:  
Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek. 

Qaddisna, Mulej, fl-Ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem:  
- u żommna bla tebgħa sad-dehra ta’ Ibnek.  
Agħmel li dan il-jum ngħadduh fil-qdusija:  
- u li ngħixu sewwa u bit-tjieba f’dan iż-żmien. 
Libbisna lil Sidna Ġesù Kristu:  
- imliena bl-Ispirtu s-Santu.  
Agħtina, Mulej, li nibqgħu nishru:  
- sa ma Ibnek jidher fil-glorja tiegħu.  
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Missierna 
 

Talba 
 
O Alla li tista’ kollox, qanqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li, bis-saħħa ta’ għemejjel tajba, joħorġu 
jiltaqgħu ma’ Kristu Ibnek li ġej, biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħoqqilhom jiksbu s-
saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, 
Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
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taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

Salm 117 (118) 
 
I 
 

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 

Ħa jgħidu wlied Iżrael: *  
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 

Ħa tgħid dar Aron: * 
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 

Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej: * 
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 

 
Sejjaħt il-Mulej fid-dwejjaq tiegħi; * 
  u l-Mulej weġibni, u ħariġni fil-wisa'. 
La l-Mulej miegħi, m'għandix għax nibża'; * 

x'jista' jagħmilli l-bniedem? 
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Il-Mulej miegħi, hu l-għajnuna tiegħi, * 
u nħares b'wiċċi minn quddiem  
lejn l-għedewwa tiegħi. 

 
Aħjar tiskenn fil-Mulej * 

milli tittama fil-bnedmin. 
Aħjar tiskenn fil-Mulej * 

milli tittama fil-kbarat. 
Glorja. 
 

II 
 
Il-ġnus kollha dawwruni; * 

imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 
Dawwruni, minn kull naħa rassewni; * 

imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 
Bħan-naħal daru miegħi, † 

bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu; * 
imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 

B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa'; * 
imma l-Mulej tani l-għajnuna. 

Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej; * 
hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. 

Għajat ta' ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin: * 
il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila! 
 

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. 

Ħaqarni tassew il-Mulej, * 
iżda ma telaqnix għall-mewt. 
Glorja. 

III 
 
Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja; * 

ħa nidħol minnhom u nrodd ħajr lill-Mulej. 
Dan hu bieb il-Mulej; * 

il-ġusti jidħlu minnu. 
 

Niżżik ħajr talli weġibtni * 
u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. 

Il-ġebla li warrbu l-bennejja * 
saret il-ġebla tax-xewka. 

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: * 
ħaġa ta' l-għaġeb f'għajnejna. 

Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; * 
ħa nifirħu u nithennew fih! 

 
Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana! * 
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Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq! 
Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej! * 

Inberkukom minn dar il-Mulej. 
 
Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna. * 

Tqassmu f'purċissjoni, bil-friegħi f'idejkom, * 
sa ħdejn l-artal. 

Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr; * 
Alla tiegħi, jien lilek inkabbar. 

 
Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 
Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
 
LEZZJONI QASIRA Rum 13:13-14a 
 
Ngħixu kif jixraq, bħal f'binhar; mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żína u t-tbahrid, mhux bil-
ġlied u l-għira. Imma ilbsu lil Sidna Ġesù Kristu. 
 
V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA           I Tess 3:12-13 
 
Jalla l-Mulej ikattrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd, ħalli jqawwilkom 
qalbkom u jkollkom qdusija bla għajb quddiem Alla u Missierna, għal meta jiġi Sidna Ġesù mdawwar 
bil-qaddisin tiegħu! 
 
V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA ara 2 Tess 1:6.7.10 
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Alla għad jagħmel is-sewwa, u għad iserraħ lilkom li qegħdin issofru, kif ukoll lilna, dak in-nhar li l-
Mulej Ġesù jfeġġ mis-smewwiet imdawwar bl-anġli tal-qawwa tiegħu, biex jieħu l-glorja mingħand 
il-qaddisin tiegħu u l-ġieħ minn dawk kollha li jkunu emmnu fih. 
 
V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 
 

Talba 
 

O Alla li tista’ kollox, qanqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li, bis-saħħa ta’ għemejjel tajba, joħorġu 
jiltaqgħu ma’ Kristu Ibnek li ġej, biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħoqqilhom jiksbu s-
saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, 
Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

IT-II GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
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Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Ifraħ, belt ta’ Sijon; aqbeż bil-ferħ, belt ta’ Ġerusalemm, hallelujah. 
 

Salm 109 (110):1-5, 7 
 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * 
"Oqgħod fuq lemin tiegħi, 

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * 
mirfes taħt riġlejk." 

Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  
jibgħat il-Mulej minn Sijon: * 

 aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek. 
Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek  

fuq l-għoljiet imqaddsa, * 
sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek. 
  
Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * 

"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!"  
Sidi fuq leminija tiegħek, * 

jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu.  
 
Mill-wied jixrob fi triqtu, * 

għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu. 
  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
u lill-Ispirtu s-Santu. 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 
Ant. 1: Ifraħ, belt ta’ Sijon; aqbeż bil-ferħ, belt ta’ Ġerusalemm, hallelujah. 
Ant. 2: Ġej fostna Kristu is-Sultan tagħna, li Ġwanni ħabbru bħala l-Ħaruf li kellu jiġi. 
 

Salm 113A (114) 
 

Meta ħareġ Iżrael mill-Eġittu, * 
Ġakobb minn poplu ta' lsien barrani, 

Ġuda sar is-santwarju tiegħu, * 
Iżrael is-saltna tiegħu. 
 

Il-baħar rah u ħarab, * 
il-Ġordan reġa' lura. 

Qabżu bħal kbiex il-muntanji, * 
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u bħal ħrief il-għoljiet. 
 

Xi ġralek, baħar, biex taħrab? * 
Xi ġralek, Ġordan, biex terġa' lura? 

Xi ġralkom, muntanji, biex taqbżu bħal kbiex, * 
u intom, għoljiet, biex taqbżu bħal ħrief? 

Triegħed, art, quddiem is-Sid, * 
quddiem Alla ta' Ġakobb, 

li jbiddel il-blat f'għadira ilma, * 
iż-żonqor f'għajn ta' ilma. 

 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Ġej fostna Kristu is-Sultan tagħna, li Ġwanni ħabbru bħala l-Ħaruf li kellu jiġi. 
Ant. 3: Jiena ġej dalwaqt, u miegħi nġib il-ħlas, jgħid il-Mulej, ħalli nrodd lil kull wieħed skond ma 
ħaqqu għal għemilu. 
 

Kantiku ara Apok 19:1-2. 5-7 
 
Hallelujah 
Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa 

huma ta’ Alla tagħna, * 
(R/. Hallelujah) 

għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu. 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
 
Hallelujah 
Faħħru lil Alla tagħna,  

intom il-qaddejja kollha tiegħu, * 
(R/. Hallelujah) 

intom li tibżgħu minnu,iż-żgħar u l-kbar! 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
 
Hallelujah 
Għax ħa s-saltna l-Mulej, Alla tagħna li jista’ kollox, * 
(R/. Hallelujah) 

Nifirħu u nithennew, u nagħtuh glorja.  
R/. Hallelujah (hallelujah). 
 
Hallelujah 
Għax wasal it-tieġ tal-Ħaruf, * 
(R/. Hallelujah) 

u l-għarusa tiegħu ħejjiet ruħha.  
R/. Hallelujah (hallelujah). 
Glorja lill-Missier......... 
 
Ant. 3: Jiena ġej dalwaqt, u miegħi nġib il-ħlas, jgħid il-Mulej, ħalli nrodd lil kull wieħed skond ma 
ħaqqu għal għemilu. 
 
LEZZJONI QASIRA          Fil 4:4-5 
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Ifirħu dejjem fil-Mulej: nerġa’ ngħidilkom, ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom, ħa jkunu jafu biha l-bnedmin 
kollha. Il-Mulej qorob.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Uri lilna, Mulej, * it-tjieba tiegħek. Uri. 
V. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. * It-tjieba tiegħek. Glorja. Uri. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
Sena A 
L-Ispirtu s-Santu jinżel fuqek, Marija: la tibżax, inti ġġib fil-ġuf tiegħek lil Bin Alla, hallelujah. 
 
Sena B 
Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla: ara int tnissel fil-ġuf u jkollok iben, hallelujah. 
 
Sena Ċ 
Hienja int, Verġni Marija, li emmint: għax għad iseħħ fik dak kollu li l-Mulej bagħat jgħidlek, 
hallelujah.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
L-Ispirtu s-Santu jinżel fuqek, Marija: la tibżax, inti ġġib fil-ġuf tiegħek lil Bin Alla, hallelujah. 
 
Sena B 
Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla: ara int tnissel fil-ġuf u jkollok iben, hallelujah. 
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Sena Ċ 
Hienja int, Verġni Marija, li emmint: għax għad iseħħ fik dak kollu li l-Mulej bagħat jgħidlek, 
hallelujah.  
 
PREĊI 
Ġesù Kristu, il-Feddej tagħna, huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu: 

Ejja, Mulej, u ibqa’ magħna. 
Iben ta’ Alla l-Għoli, int kont imħabbar lill-Verġni Marija mill-Anġlu Gabrijel: 
- ejja saltan fuq il-poplu tiegħek għal dejjem. 
Inti l-Qaddis ta’ Alla, li quddiemek Ġwanni qabeż bil-ferħ fil-ġuf ta’ Eliżabetta: 
- ejja biex tferraħ id-dinja kollha bis-salvazzjoni tiegħek. 
Ġesù Salvatur, ismek ħabbru l-anġlu lil Ġużeppi, ir-raġel ġust: 
- ejja salva ‘l-poplu tiegħek minn dnubiethom. 
Inti d-dawl tad-dinja, mistenni minn Xmun u l-ġusti kollha: 
- ejja fostna u kun il-faraġ tagħna. 
Żakkarija ħabbar il-miġja tiegħek fostna mill-għoli bħax-xemx tielgħa li qatt ma tgħib: 
- ejja dawwal lil dawk li qegħdin fid-dell tal-mewt. 
 
Missierna 

Talba 
O Alla li tista’ kollox, qanqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li, bis-saħħa ta’ għemejjel tajba, joħorġu 
jiltaqgħu ma’ Kristu Ibnek li ġej, biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħoqqilhom jiksbu s-
saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, 
Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U 
TAS-SOLENNITAJIET 

V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun Ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
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ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, Ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn galina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
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Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 90 
 

Għad-dell tal-Għoli 
Araw, tajtkom is-setgĦa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19). 
 
Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *  

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,  
għid lill-Mulej: †  

“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *  
Alla tiegħi, jien fik nittama.”  

 
Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *  

u mill-mard tal-mewt.  
Bir-rix tiegħu jgħattik, *  

u taħt ġwenħajh tistkenn.  
Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *  

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,  
minn pesta li tixtered fid-dlam, *  

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.  
 
Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *  

u għaxart elef fuq lemintek  
imma lejk id-deni ma jersaqx, *  

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.  
Int dan tarah biss b’għajnejk, *  

tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.  
Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *  

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.  
 
Ebda deni ma jiġrilek, *  

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.  
Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *  
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u jħarsuk fi triqatek kollha.  
Fuq idejhom jerfgħuk, *  
li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.  
Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *  

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.  
 
La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *  

la għaraf ismi, jiena nħarsu.  
Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †  

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegĦu, *  
neħilsu u nerfagħlu ġiehu;  

u b’għomor twil nimlieh, *  
nurih is-salvazzjoni tiegħi.  

Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Apok 22, 4-5 
Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u  
ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun  
jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
- f’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU       Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
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li int Ħejjejt *  
għall-popli kollha:  

dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;  
issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull  
deni, biex nerġgĦu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
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Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  
ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  

Lilek ingħajjtu, 
għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  
f’dan il-wied ta’ dmugħ.  

 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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3 ta’ Diċembru 

SAN FRANĠISK SAVERJU, Presbiteru 

Salmodija tat-Tnejn tal-I ġimgha 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh. 

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  
tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 
Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh. 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh. 

 

Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
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u triqati ma jagħrfux.' 
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Kristu, l-ewlieni u l-kbir fost ir-rgħajja, 
quddiemek jiġi l-poplu tal-wirt tiegħek, 
ħa jrodd foħrija xierqa lil ragħaj tajjeb 

fil-festa tiegħu. 
 
Int ħtart lil dan il-qaddej kbir b’ministru, 
lilu tajt sehem fis-saċerdozju tiegħek, 
u bgħattu jaqdi l-poplu, mexxej tajjeb, 

fidil u għaqli. 
 
Tassew mexxej u mudell kbir tal-merħla! 
Kien dawl għall-għomja, faraġ għall-imsejkna, 
missier ħanin li għal uliedu kollha 

sar kollox f’kollox. 
 
Kristu, li jagħti l-ħlas mistħoqq fis-sema 
lill-ħbieb li jaqduk tajjeb, żomm ‘il qalbna 
fit-triq ta’ dan l-imgħallem, sakemm fl-aħħar 

nissieħbu miegħu. 
Tifħir u glorja lill-Missier għal dejjem, 
u lilek, Sultan twajjeb, Feddej tagħna; 
ikun imsebbaħ kullimkien bla heda 

l-Ispirtu s-Santu. Ammen. 
 

SALMODIJA 
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Ant. 1: Salvani, Mulej, f’ġieħ it-tjieba tiegħek. 

Salm 6 

 

Mulej, la ċċanfarnix fil-korla tiegħek; * 
la twiddibnix fis-saħna tiegħek. 

 
Ħenn għalija, Mulej, għaliex inħossni mifni; * 

fejjaqni, Mulej, għaliex għadmi mfarrak; 
ruħi mħawwda għall-aħħar.* 

Mulej, int kemm se ddum ma tismagħni? 
 
Dur lejja, Mulej, u eħlisni; * 

salvani f'ġieħ it-tjieba tiegħek. 
Għax ħadd mill-mejtin ma jiftakar fik; * 

min ifaħħrek f'art l-imwiet? 
 
Infnejt bit-tnehid tiegħi, † 

kull lejl nibki fuq friexi, * 
bid-dmugħ inxarrab soddti. 

Għajnejja bil-biki tgħarrqu, * 
u nfnew minħabba l-għedewwa tiegħi. 

 
Tbiegħdu minni, intom li tagħmlu l-ħażen, * 

għax sama' l-Mulej il-biki tiegħi. 
Sama' l-Mulej it-tħannin tiegħi; * 

jilqa' l-Mulej it-talba tiegħi. 
Jistħu u jinfixlu għall-aħħar  

l-għedewwa tiegħi kollha, * 
u minnufih jerġgħu lura mħawwda. 
 
Glorja. 
 
Ant. 1: Salvani, Mulej, f’ġieħ it-tjieba tiegħek. 

Ant. 2: Il-Mulej sar kenn għall-imsejken fid-dwejjaq tiegħu. 

 

Salm 9 A (9) 

I 

Infaħħrek, Mulej, b'qalbi kollha; * 
inxandar għeġubijietek kollha! 

Nifraħ u nithenna bik; * 
ngħanni lil ismek, int Alla l-Għoli. 

 
Xħin jiġu lura l-għedewwa tiegħi, ⃰ 

jitfixklu u jgħibu quddiemek. 
Għax int ħadt f'idejk id-dritt u l-kawża tiegħi, ⃰ 

ta' mħallef ġust qgħadt fuq it-tron tiegħek. 
Ċanfart il-ġnus u qridt il-ħżiena; ⃰ 

ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem. 
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Intemmu l-għedewwa mħarbtin għal dejjem; † 
bliethom qridtilhom, ⃰ 
u tifkirithom intilfet magħhom. 
 

Imma l-Mulej isaltan għal dejjem; ⃰ 
iwaqqaf għall-ħaqq it-tron tiegħu. 

Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, ⃰ 
jiġġudika l-popli bis-sewwa. 

Ikun il-Mulej kenn għal min hu mgħakkes, ⃰ 
kenn għalih fi żmien id-dwejjaq. 

Fik jittama min jagħraf lil ismek, ⃰⃰ 
għax int, Mulej, ma titlaqx 'il min ifittxek. 
 
Glorja. 
 
Ant. 2: Il-Mulej sar kenn għall-imsejken fid-dwejjaq tiegħu.. 

Ant. 3: Inxandar tifħirek kollu f’bibien il-belt ta’ Sijon.  
 

II 
 

Għannu lill-Mulej li joqgħod f'Sijon, ⃰ 
xandru fost il-popli l-għemejjel tiegħu. 

Hu, li jitħallas mid-demm, jiftakar fihom, ⃰ 
ma jinsiex għajat l-imsejknin. 
 
Ħenn għalija, Mulej; ara n-niket tiegħi; ⃰ 

inti rfajtni u ħriġtni minn bibien il-mewt; 
biex inxandar tifħirek kollu  

f'bibien il-belt ta' Sijon; ⃰ 
biex nifraħ minħabba l-ħelsien tiegħek. 

 
Waqgħu l-ġnus fil-ħofra li ħaffru; * 

fix-xibka li ħbew inqabad riġilhom. 
Għarraf il-Mulej lilu nnifsu  

u għamel il-ħaqq, * 
b'għemil idejh inqabad il-ħażin. 
 

Jinżlu l-ħżiena f'qiegħ l-art, * 
il-ġnus kollha li jinsew 'l Alla. 

Għax l-imsejken ma jintesiex għal dejjem, * 
it-tama tal-fqajrin,  

 ma tkunx għal dejjem fiergħa. 
 
Qum, Mulej! Ma jirbaħx il-bniedem! * 

Ħa jidhru l-ġnus għall-ħaqq quddiemek. 
Itfa', Mulej, it-twerwir fuqhom, * 

ħa jagħrfu l-ġnus li bnedmin huma. 
Glorja. 
 
Ant. 3: Inxandar tifħirek kollu f’bibien il-belt ta’ Sijon.  
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V/. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek. 
R/. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. 
 
LEZZJONI 1 
 
Bidu tal-ktieb tal-Profeta Iżaija      Iż. 1:21-27; 2:1-5 
 

Il-ħaqq u s-salvazzjoni ta’ Sijon. Il-ġnus jiġu lejha 
 

Kif saret żienja l-belt fidila! 

Kienet mimlija bil-ġustizzja, 

kien jgħammar fiha s-sewwa, 

issa lkoll l-qattiela. 

Il-fidda tiegħek inbidlet f'karfa, 

l-inbid tiegħek mifqugħ bl-ilma. 

Il-prinċpijiet tiegħek qamu fuq tagħhom, 

u ssieħbu mal-ħallelin. 

Ilkoll iħobbu r-rigali, u jagħmlu għal wara l-qligħ. 

L-iltim ma jagħmlulux ġustizzja, 

u l-kawża ta' l-armla għandhom ma tasalx. 

Għalhekk dan hu l-oraklu ta' Sidna, 

il-Mulej ta' l-eżerċti, il-Qawwi ta' Iżrael: 

"Ah! Nivvendika ruħi mill-għedewwa tiegħi; 

nitħallas mill-għedewwa tiegħi. 

Inmidd idejja għal fuqek, u nsaffik fil-forġa minn ħmieġek, 

u ċ-ċomb kollu nneħħilek. 

U nraġġa' l-imħallfin tiegħek għal li kienu dari, 

u l-kunsillieri tiegħek għal li kienu fil-bidu. 

Mbagħad isejjħulek: 'Belt is-Sewwa, il-Belt Fidila'." 

Bil-ġustizzja Sijon għad tinfeda; 

u dawk li jikkonvertu jinfdew bis-sewwa. 

Il-kelma li ġiet f'dehra lil Isaija bin Amos, 

dwar Ġuda u Ġerusalemm. 

Għad jiġri fl-aħħar jiem 

li l-għolja tad-dar tal-Mulej 

togħla 'l fuq mill-qċaċet tal-muntanji, 

u tintrefa 'l fuq mill-għoljiet, 

lejha għad jiġru l-ġnus kollha. 

Kotra sħiħa ta' popli għad jiġu u jgħidu: 

"Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej, 

lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakobb, 

biex jgħallimna triqatu. 

Għax minn Sijon joħroġ it-tagħlim, 

u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm." 

Il-Mulej jagħmel il-ħaqq bejn il-ġnus, 

u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli; 
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u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet, 

u l-lanez tagħhom fi mnieġel. 

Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor, 

u s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed. 

Ejja, dar Ġakobb, ħalli nimxu fid-dawl tal-Mulej! 

 
RESPONSORJU          Mik 4:2; Ġw 4:25 
 
R/. Ejjew nitilgħu fuq il-muntanja tal-Mulej, fit-tempju ta’ Alla ta’ Ġakobb, * Biex jgħallimna triqatu 
u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu. 
V/. Ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu; meta jiġi hu, kollox ixandrilna. * biex jgħallimna triqatu u 
nimxu fil-mogħdijiet tiegħu. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mill-Ittra tas-saċerdot San Franġisk Saverju lil San Injazju 
 

Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju 
 

 Morna nduru l-irħula fejn joqogħdu xi nsara ġodda li f’dawn l-aħħar snin ħadu s-sagramenti 
mqaddsa. F’din l-art ma ssibx Portugiżi, għax hi art ħawlija u fqira mill-iżjed; l-insara tal-post huma 
nieqsa mis-saċerdoti, u ma jafux ħaġ’oħra ħlief li huma nsara. Ma għandhomx min jaqdihom fit-triq 
ta’ Alla; ma għandhomx min jgħallimhom il-Kredu, il-Missierna, is-Sliema u l-kmandamenti ta’ Alla. 
 Għalhekk minn xħin wasalt hawn ma waqaft xejn: dort dawra sewwa mar-rħula, u għammidt 
it-tfal kollha li kienu għadhom bla magħmudija. Għammidt għadd kbir ta’ trabi li, kif jgħidu, ma jafux 
x’għandha x’taqsam idhom il-leminija max-xellugija. It-tfal ma kinux jitilquni qabel ma nkun 
għallimthom xi talba: u la kienu jħalluni ngħid l-uffiċċju divin, la niekol u lanqas nistrieħ. Kont inħoss 
tassew li ta’ min hu bħalhom hija s-saltna tas-smewwiet. 
 Għalhekk rajt li kien ikun nuqqas kbir tiegħi kieku kelli niċħdilhom ħaġa tajba bħal din li 
kienu jitolbuni; bdejtilhom mill-istqarrija tal-Missier u ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu, u ħeġġiġthom 
jgħidu l-Kredu, il-Missierna, u s-Sliema. Intbaħt x’dehen kbir għandhom; ma għandi ebda dubju li 
kienu jkunu nsara mill-aħjar kieku kellhom min jgħallimhom sewwa l-katekiżmu. 
 F’ħafna minn dawn il-postijiet, in-nies waħda żżommhom li ma jsirux insara: għax ma hawnx 
min jagħmilhom insara. Sikwit jiġini f’moħħi li mmur indur ma’ l-universitajiet ta’ l-Ewropa, l-aktar 
ta’ Pariġi, niġri ġirja magħhom u naqbad ngħajjat qisni wieħed iblah, biex inqanqal lil dawk li 
għandhom iktar għerf milli mħabba, u ngħidilhom: “Jaħasra, kemm erwieħ minħabba n-nuqqas 
tagħkom qegħdin jibqgħu barra mis-sema u jimlew l-infern!” 
 Daqskemm huma moħħhom fl-għerf, daqshekk ieħor kellhom bżonn iżommu din il-ħaġa 
quddiem għajnejhom ħalli jkunu jistgħu jagħtu lil Alla kont tajjeb ta’ l-għerf u t-talenti li ħadu. 
 Imma tabilħaqq, kien hemm ħafna fosthom li tqanqlu b’dan il-ħsieb; immeditaw fuq il-
ħwejjeġ ta’ Alla, ħabirku biex jisimgħu x’kien qiegħed jgħidilhom il-Mulej ġewwa fihom, tefgħu wara 
spallejhom il-ġid tad-dinja u l-ġibdiet tagħha, u ngħataw kollhom kemm huma biex jagħmlu r-rieda 
ta’ Alla u dak li jogħġob lilu. Mhux li kienu jgħajjtu wkoll minn qiegħ ruħhom: Hawn jien, Mulej; xi 
tridni nagħmel? Ibgħatni kull fejn jogħġbok, mqar fl-Indja. 
  
RESPONSORJU ara Salm 28(29):11; Iż 40:10 

 
R/. Il-ħsad kbir, imma l-ħaddiema ftit; * Itolbu mela lil Sid il-ħsad, biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad 
tiegħu. 
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V/. Intom tiksbu qawwa, meta jiġi fuqkom l-Ispirtu s-Santu, u tkunu xhud tiegħi sa truf l-art. * Itolbu 
mela lil Sid il-ħsad, biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. 

 
TALBA 

 
O Alla, inti ksibt għalik ħafna popli bil-predikazzjoni ta’ San Franġisk Saverju; imla l-fidili tiegħek bl-
istess ħeġġa għall-fidi, u kabbar kullimkien il-Knisja mqaddsa fl-għadd ta’ wliedha. B’Ibnek Ġesù 
Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Inxandru r-rebħ u l-ġieħ ta’ bniedem t’Alla, 
li kien mexxej imfaħħar, missier għaqli, 
qaddej fidil, li Sidu mlieh bil-hena 

fis-saltna tiegħu. 
 
Bħala mexxej u mgħallem, quddiem l-aħwa 
ta xhieda sħiħa w wera l-ħajja mseddqa, 
u fittex bla mistrieħ bi mġibtu safja 

jogħġob lil Alla.  
 
Nersqu bit-tama w nitolbuh li fuqna 
tinżel il-maħfra w kull għajnuna f’waqtha; 
u bit-talb tiegħu jerfa’ lejn is-sema 

xewqatna kollha.  
 
Lil Alla waħdu s-setgħa, l-ġieħ u s-saltna, 
għax tiegħu l-glorja fis-smewwiet għal dejjem; 
hu jmexxi d-dinja kollha w sħiħa jżommha 

bil-liġi tiegħu. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Lilek jien nitlob, Mulej; fil-għodu inti tisma’ leħni.  
 

Salm 5:2-10. 12-13 
 

Mulej, agħti widen għal kliemi; * 
agħti kas tat-tnehid tiegħi. 
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Isma' l-għajat tat-talb tiegħi,† 
Sultan tiegħi u Alla tiegħi, * 
għax lilek jiena nitlob. 

Mulej, fil-għodu int tisma' leħni; * 
fil-għodu nressaqlek talbi, u nistenna. 
 

Għax int m'intix Alla li tħobb il-ħażen; * 
il-ħażin ma jsibx postu għandek. 
 

Ma jiqfux il-kburin quddiem għajnejk; † 
int tobgħod kull min jagħmel id-deni; * 
int teqred min jitkellem bil-gideb. 
 

Nies qattiela u qarrieqa * jistmellhom il-Mulej. 
 
Imma jien għat-tjieba kbira tiegħek * 

nista' nidħol ġewwa darek; 
ninxteħet quddiem is-santwarju mqaddes tiegħek, * 

mimli bil-biża' tiegħek. 
 

Mexxini, Mulej, fis-sewwa tiegħek 
minħabba l-għedewwa tiegħi; * 
wittili t-triq tiegħek quddiemi. 

Is-sewwa m'huwiex fuq fommhom, * 
qalbhom bil-ħażen mimlija; 

ħalqhom bħal qabar miftuħ, * 
imellsu biss bi lsienhom. 
 
Ħa jifirħu dawk li jafdaw fik, * 
u jithennew għal dejjem; 
ħarishom, u bik jithennew * 

dawk li jħobbu 'l ismek. 
Għax int tbierek il-ġust, Mulej; 

int tħaddnu bħal tarka bi tjubitek.  
Glorja. 
 
Ant. 1: Lilek jien nitlob, Mulej; fil-għodu inti tisma’ leħni.  
 
Ant. 2: Infaħħruk, Alla tagħna, u nsebbħu l-isem glorjuż tiegħek.  
 

Kantiku 1 Kron 29:10-13 
  

 Imbierek int, Mulej, Alla ta' Iżrael, missierna, * 

  minn dejjem għal dejjem. 

 Tiegħek, Mulej, il-kobor u l-qawwa, † 

  il-ġieħ, is-sebħ u t-tifħir: * 

  kull ma hemm fis-sema u fl-art.  

 Tiegħek is-saltna, Mulej, * 

  int kap fuq kulħadd. 
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 Minnek l-għana u s-sebħ; * 

  int taħkem fuq kollox.  

 F'idejk il-qawwa u s-saħħa; *  

 f'idejk is-setgħa li tkabbar u 'l kulhadd issaħħaħ. 

 U issa nfaħħruk, Alla tagħna, * 

  u nsebbħu l-isem glorjuż tiegħek. 

 Glorja. 

 
Ant. 2: Infaħħruk, Alla tagħna, u nsebbħu l-isem glorjuż tiegħek.  
  
Ant. 3: Qimu l-Mulej fl-għamara mqaddsa tiegħu. 
 

Salm 28 (29) 
 

Agħtu lill-Mulej, ulied Alla, * 
agħtu lill-Mulej glorja u qawwa. 

Agħtu lill-Mulej il-glorja ta' ismu, * 
qimu l-Mulej fl-għamara mqaddsa tiegħu. 
 

Leħen il-Mulej fuq l-ibħra; * 
il-Mulej fuq l-ibħra kotrana. 

Leħen il-Mulej bil-qawwa, * 
leħen il-Mulej bil-glorja. 

Leħen il-Mulej ikisser iċ-ċedri; * 
ikisser il-Mulej iċ-ċedri tal-Libanu. 

Iġiegħel il-Libanu jaqbeż bħal għoġol, * 
is-Sirjon bħal ferħ ta' gendus selvaġġ. 
 

Leħen il-Mulej itajjar ilsna tan-nar. † 
Leħen il-Mulej jheżheż id-deżert;  
jheżheż il-Mulej id-deżert ta' Kades. 

Leħen il-Mulej jobrom il-ballut, * 
u jżarma l-foresti; 

 Alla tal-glorja jriegħed; * 
u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid: Glorja! 
 

Il-Mulej jaħkem fuq l-għargħar; * 
isaltan il-Mulej għal dejjem. 

Il-Mulej jagħti l-qawwa lill-poplu tiegħu; * 
ibierek il-Mulej bis-sliem il-poplu tiegħu! 

 
Ant. 3: Qimu l-Mulej fl-għamara mqaddsa tiegħu. 
 
LEZZJONI QASIRA Lhud 13:7-9a 
  

Ftakru f'dawk li jmexxukom, dawk li wasslulkom il-kelma ta' Alla; aħsbu fuq it-tmiem ta' 
ħajjithom, imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom. Ġesù Kristu hu dak li kien, fl-imgħoddi, issa u 
għal dejjem. Tħallux li tinġibdu ‘l barra mit-triq b'tagħlim xorta oħra u barrani.  
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RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fuqek, Ġerusalemm, * Qegħidt l-għassiesa. Fuqek.  
V. Lejl u nhar ma jiqfux ixandru isem il-Mulej. * Qegħidt l-għassiesa. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta’ Missierkom li jitkellem fikom.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta’ Missierkom li jitkellem fikom.  
  
PREĊI  
 
Kristu hu r-ragħaj it-tajjeb li ta ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Inroddulek ħajr, u fiċ-ċokon tagħna 
nitolbuh u ngħidulu: 

Irgħa l-poplu tiegħek, Mulej. 
Kristu, int għoġbok tqiegħed fil-Knisja tiegħek rgħajja qaddisin bħal eżempju tat-tjieba u l-imħabba 
tiegħek: 
- ibqa’ uri l-ħniena tiegħek magħna b’rgħajja bħalhom. 
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Int għadek taqdi l-uffiċċju ta’ ragħaj spiritwali permezz ta’ dawk li tqiegħed f’ismek fuq il-merħla 
tiegħek: 
- żommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna. 
Bil-qaddisin tiegħek, li f’idejhom tafda l-popli, turina lilek innifsek bħala t-tabib tar-ruħ u tal-ġisem: 
- kompli fina bla heda l-ministeru tal-ħajja u l-qdusija. 
Int tipprovdi bnedmin qaddisa biex jirgħu l-merħla tiegħek bl-għaqal u bl-imħabba; 
- xerred id-doni tiegħek fuq ir-rgħajja spiritwali tagħna f’dawn il-gżejjer biex jagħarfu jqaddsuna. 
  
Missierna 

 
Talba 

 
O Alla, inti ksibt għalik ħafna popli bil-predikazzjoni ta’ San Franġisk Saverju; imla l-fidili tiegħek bl-
istess ħeġġa għall-fidi, u kabbar kullimkien il-Knisja mqaddsa fl-għadd ta’ wliedha. B’Ibnek Ġesù 
Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
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INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

 
Salm 18 (19) B 

 
Il-liġi tal-Mulej perfetta, u tagħti l-ħajja; * 

ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa,  
u tgħallem lil min ma jafx. 

Il-preċetti tal-Mulej dritti, u jferrħu l-qalb; * 
il-kmandament tal-Mulej safi,  
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u jdawwal l-għajnejn. 
 
Il-biża' tal-Mulej sinċier, u jibqa' għal dejjem; * 

il-ġudizzji tal-Mulej sewwa, u mseddqa għalkollox; 
egħżeż mid-deheb, mid-deheb l-aktar fin, * 

oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xehda. 
Fehemhom sewwa l-qaddej tiegħek; * 

ħlas tajjeb għandu min iħarishom. 
In-nuqqas min jista' jagħrfu? * 

Minn dak li ma nafx bih saffini. 
U mill-kburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek, * 

tħalliha qatt taħkimni. 
Mbagħad inkun bla ħtija * 

u ħieles minn dnub kbir. 
  
Ħa jkunu milqugħa quddiemek † 

kliem fommi u ħsieb qalbi, * 
Mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi. 

 Glorja. 
 

Salm 7 
 
I 

 
Mulej, Alla tiegħi, fik il-kenn tiegħi; * 

salvani minn kull min iħabbatni, u eħlisni, 
li ma jaħtfunix bħal iljun u jqattgħuni, * 

u ma jkunx hemm min jeħlisni. 
  
Mulej, Alla tiegħi, jekk dan jien għamilt, * 

jekk ħatja ta' xi ħażen huma idejja, 
jekk b'deni għall-ġid ħallast lil ħabibi, * 

jew għal xejn b'xejn ħarbatt l-għadu tiegħi, 
ħa jqum l-għadu kontrija u jirbaħni, † 

ma' l-art taħt riġlejh jitfagħni, * 
u ġieħi fit-trab ikasbarli. 

  
Qum, Mulej, bil-qilla tiegħek, † 

ieqaf kontra s-saħna ta' l-għedewwa tiegħi; * 
stenbaħ, u agħmilli l-ħaqq li int ordnajt. 

Ħa jinġemgħu l-ġnus madwarek; * 
fuqhom int toqgħod fil-għoli. 
 

Mulej, int li tagħmel ħaqq mill-popli, † 
agħmel ħaqq minni, Mulej, skond is-sewwa tiegħi *  
u skond it-tjubija li hemm fija. 

Ħa jintemm il-ħażen tal-ħżiena, * 
u jitwettaq il-bniedem sewwa. 

Int li tgħarbel il-moħħ u l-qalb, * 
int Alla ġust. 
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 Glorja. 
 

II 
 

It-tarka tiegħi hu Alla, * 
li jsalva 'l min hu qalbu safja. 

Alla hu mħallef ġust, * 
Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen. 

Tassew li l-għadu jiġi u jsinn is-sejf, * 
l-ark jissikka u jimmirah. 

Diġà ħejja l-armi tal-mewt, * 
il-vleġeġ għamilhom għodda mikwija. 

Arah, l-għadu jnissel il-ħażen, * 
jitqal bil-qerq u jiled il-gideb. 

Fetaħ bir u ħaffru sewwa; * 
iżda jaqa' fil-ħofra li għamel hu. 

Fuq rasu taqa' l-ħsara li għamel; * 
fuqu tinżel id-dnewwa tiegħu. 
 

Inrodd ħajr lill-Mulej għall-ġustizzja tiegħu; * 
ngħanni isem il-Mulej, isem l-Għoli. 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA ara Iż 10:20-21 
 

Jiġri dakinhar li l-fdal ta' Iżrael u l-bqija ta' dar Ġakobb jistrieħu fis-sewwa fuq il-Mulej, il-Qaddis 
ta' Iżrael. Il-fdal jerġa' lura, il-fdal ta' Ġakobb, lejn Alla l-Qawwi. 

 

V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA          ara Iż 10:24.27 
 

Dan jgħid Sidi, il-Mulej ta' l-eżerċti: "La tibżax, poplu tiegħi, int li tgħammar f'Sijon. F’dak il-jum 
titneħħa t-tagħbija minn fuq spallejk, u l-madmad minn fuq għonqok. 

 
V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
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Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA ara Iż. 14:1 
 
Is-siegħa tiegħu qorbot, u żmienu ma jiddawwarx ma jasal. Il-Mulej iħenn għal Ġakobb, u Iżrael 
isalva. 
 
V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
 

Talba 
 

Agħtina l-grazzja, Mulej Alla tagħna, li nistennew bil-ħerqa l-miġja ta’ Kristu Ibnek, biex, meta jiġi u 
jħabbat, isibna nishru fit-talb u ferħana fit-tifħir tiegħu. Bi Kristu Sidna. Ammen.  
 
 
V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Bniedem sewwa, mudell jiddi 
ta’ virtù ninsġulek innu;  
bih nixtiequ nfaħħru lilek  
u l-għemejjel kbar ta’ Alla. 
 
Il-Qassis il-kbir ta ħajtu 
biex ħbieb t’Alla nerġgħu nsiru: 
bil-patt ġdid li għamel magħna, 
radd is-sliem lill-poplu mifdi. 
 
Inti minnu nħtart ministru 
biex tissokta l-ħidma tiegħu, 
tagħti glorja lil Missieru  
u ssalvalu l-ġemgħa tiegħu. 
 
Sieħbek miegħu fil-missjoni, 
qaddes ħajtek, dawwal kelmtek; 
u b’hekk sirt għall-poplu tiegħu 
saċerdot u vittma w mgħallem. 
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Mis-smewwiet, fejn int tithenna, 
la tinsiex il-Knisja mqaddsa;  
tħalli qatt li n-ngħaġ ta’ Kristu 
tkun tonqoshom mergħa tajba. 
 
Sebħ lit-Trinità qaddisa, 
li, fit-tjieba kbira tagħha,  
issa tatek il-ħlas xieraq 
ta’ qaddej fidil u tajjeb. Ammen. 
 

SALMODIJA 
 
Ant. 1: Il-Mulej jitfa’ għajnejh fuq l-imsejken. 
 

Salm 10 (11) 
 

Fil-Mulej hu l-kenn tiegħi; † 
mela kif tgħiduli: * 
“Aħrab bħal għasfur lejn l-għolja; 

għax, ara, il-midinbin qed imiddu l-ark, † 
u jqabbdu mal-watar il-vleġġa, * 
biex jolqtu fid-dlam lin-nies ta' qalb safja. 

Jekk is-sisien jinqalbu, * 
il-bniedem ġust x'jista' jagħmel?" 
 

Il-Mulej hu fit-tempju mqaddes tiegħu, * 
il-Mulej fis-sema għandu t-tron tiegħu; 

għajnejh fuq il-bnedmin jitfa', * 
bi xfar għajnejh jiflihom. 

  
Jgħarbel il-Mulej il-ġust u l-ħażin; * 

hu jobgħod 'il min iħobb id-dnewwa. 
Xita ta' ġamar u kubrit jitfa' fuq il-ħżiena; * 

riħ jikwi jkun is-sehem li ħaqqhom. 
 

Għax ġust hu l-Mulej, u jħobb il-ġustizzja; * 
wiċċu jdawwar lejn min hu sewwa. 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Il-Mulej jitfa’ għajnejh fuq l-imsejken.  
Ant. 2: Ħenjin dawk li huma safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla.  
 

Salm 14 (15) 
 

Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? * 
Min joqgħod fuq l-għolja mqaddsa tiegħek? 

Min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb, * 
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min jgħid is-sewwa f'qalbu; 
min ma jqassasx bi lsienu, † 

ma jagħmilx deni lil ġaru, * 
u ma jgħajjarx lil għajru; 

min ma jistmax lill-bniedem ħażin, * 
imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-Mulej; 

min iwiegħed u jżomm kelmtu; † 
min jislef u ma jitlobx imgħax, * 

u ma jieħu xejn kontra min hu bla ħtija. 
 
Min jagħmel dan, * 

qatt ma jitħarrek. 
 

 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Ħenjin dawk li huma safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla.  
Ant. 3: Alla ddestinana li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta’ Ibnu. 
 

Kantiku (Ef 1:3-10) 
 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, * 

  li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali, 

fis-smewwiet fi Kristu. 

Hekk hu għażilna fih, † 

sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, * 

biex inkunu qaddisa u bla tebgħa  

quddiemu fl-imħabba. 

Iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulied adottivi † 

permezz ta' Ġesù Kristu; * 

hekk għoġob lir-rieda tajba tiegħu,  

għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, * 

li biha mliena fil-Maħbub tiegħu. 

 

Fih aħna għandna l-fidwa, bid-demm tiegħu, * 

il-maħfra tad-dnubiet,  

skond l-għana tal-grazzja tiegħu. * 

li biha fawwarna fl-għerf u l-għaqal kollu: 

hu għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu; † 

skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel, * 

u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet;  

 

jiġifieri, li kollox jinġabar taħt Ras waħda,  

li hu Kristu, * 

kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art. 

 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Alla ddestinana li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta’ Ibnu. 
 



70 

 

LEZZJONI QASIRA           1 Piet 5:1-4 
 

Nitlob lill-presbiteri li hemm fostkom, bħala presbiteru jien ukoll u xhud tat-tbatijiet ta' 
Kristu, u bħala wieħed li għandu sehem mis-sebħ li għad irid jidher: irgħu l-merħla ta' Alla li hi 
f'idejkom. Ħudu ħsiebha, mhux bilfors, imma bil-qalb, kif irid Alla; mhux għall-qligħ baxx, iżda 
mħeġġin mill-imħabba; mhux bħallikieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li ġew mogħtijin 
f’idejkom, imma billi tkunu eżempju għall-merħla. Mbagħad, meta jidher ir-Ragħaj il-Kbir, 
tiksbu l-kuruna tas-sebħ, magħmula minn ward li qatt ma jidbiel. 

 

RESPONSORJU QASIR 

 
R. Dan hu l-ħabib ta’ ħutu. * U jitlob ħafna ghall-poplu. Dan. 
V. Huwa ta ħajtu għal ħutu. * U jitlob ħafna għall-poplu. Glorja. Dan.  
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Dan hu amministratur fidil u għaqli, li s-Sid qiegħdu fuq in-nies tad-dar, biex jagħtihom l-ikel 
f’waqtu.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 
 għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
 b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Dan hu amministratur fidil u għaqli, li s-Sid qiegħdu fuq in-nies tad-dar, biex jagħtihom l-ikel 
f’waqtu.  
 
PREĊI 
 
Kristu hu l-Qassis il-Kbir, imqiegħed għall-bnedmin f’dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ Alla. Nagħtuh 
tifħir xieraq, u bl-umiltà kollha nitolbuh u ngħidulu: 
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Salva lill-poplu tiegħek, Mulej. 
Int xerridt dawl ta’ l-għaġeb fuq il-Knisja tiegħek permezz ta’ mexxejja kbar u qaddisa: 
- ferraħ dejjem u sebbaħ bl-istess dawl lill-poplu nisrani. 
Int ħfirt id-dnubiet tal-poplu tiegħek kull meta r-rgħajja qaddisa talbuk bħal Mosè: 
- bit-talb tagħhom ibqa’ saffi u qaddes il-Knisja tiegħek. 
Int ikkonsagrajt għalik il-qaddisin tiegħek minn fost l-aħwa u bgħatt fuqhom l-Ispirtu tiegħek: 
- agħti l-milja ta’ l-Ispirtu s-Santu lill-mexxejja kollha tal-poplu tiegħek. 
Inti nnifsek għoġbok tkun is-sehem u l-wirt tar-rgħajja qaddisa tiegħek: 
- tħallix li xi ħadd minna l-mifdija b’demmek jibqa’ mingħajrek. 
Bir-rgħajja tal-Knisja inti tagħti l-ħajja ta’ dejjem lin-nagħaġ tiegħek, biex ħadd ma jaħtafhomlok 
minn idejk: 
- salva lil ħutna l-mejtin li għalihom tajt ħajtek. 
 
Missierna 

Talba 
 

O Alla, inti ksibt għalik ħafna popli bil-predikazzjoni ta’ San Franġisk Saverju: imla l-fidili tiegħek bl-
istess ħeġġa għall-fidi, u kabbar kullimkien il-Knisja mqaddsa fl-għadd ta’ wliedha. B’Ibnek Ġesù 
Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

IT-TNEJN  
 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun Ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
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Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
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Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Int, Alla Sidi, iddum biex tagħdab, u kollok tjieba. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

 
Salm 85 (86) 

 
Talba ta’ fqir fil-hemm 

 
Imbierek Alla, li jfarraġna fid-dwejjaq kollha tagħna. (2 Kor 1:3.4) 
 

Agħtini widen, Mulej, u weġibni, * 
għaliex jiena msejken u fqajjar. 

Ħarisli ħajti, għax jiena twajjeb, * 
salva l-qaddej tiegħek, għax fik jittama. 

  
Int Alla tiegħi, ħenn għalija, Sidi, * 

għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. 
Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, * 

għax lejk, Sidi, jien nerfa' ruħi. 
Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer, * 

kollok tjieba għal kull min isejjaħlek. 
  
Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi, * 

isma' l-leħen ta' l-ilfiq tiegħi. 
F'jum in-niket tiegħi nsejjaħlek, * 

għax inti żgur tweġibni. 
 

Ħadd m'hu bħalek fost l-allat, Mulej, * 
u xejn bħall-għemil tiegħek. 

Il-ġnus kollha, li għamilt, jiġu jinxteħtu quddiemek, * 
u jsebbħu ismek, Sidi. 

Għax kbir int, u għemejjel ta' l-għaġeb tagħmel; * 
int waħdek Alla! 
 

Urini, Mulej, triqatek, † 
biex nimxi fis-sewwa tiegħek; * 
agħtini qalb waħda, biex ikolli l-biża' ta' ismek. 

B'qalbi kollha niżżik ħajr, Mulej Alla tiegħi, * 
u nsebbaħ ismek għal dejjem. 

Għax kbira hi t-tjieba tiegħek miegħi, * 
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int ħlistni minn qiegħ l-imwiet. 
 

O Alla, nies kburin qamu għalija, † 
ġemgħa nies qawwija jonsbuli ħajti; * 
huma nies li ma jagħtux kasek. 

Int, Alla Sidi, ħanin u twajjeb, * 
iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltà. 

Ħares lejja u ħenn għalija, † 
agħti qawwa lill-qaddej tiegħek, * 
salva l-iben tal-qaddejja tiegħek. 

Urini sinjal ta' tjubitek, † 
ħa jaraw u jitħawwdu l-għedewwa tiegħi; * 
għax int, Mulej, tgħinni u tfarraġni. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Int, Alla Sidi, iddum biex tagħdab, u kollok tjieba. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA 1 Tess 5:9-10 
 
Alla għażilna biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesù Kristu, li miet għalina, sabiex, sew jekk 
inkunu nishru u sew jekk inkunu rieqda meta jiġi, ngħixu ħaġa waħda miegħu.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
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li int Ħejjejt *  
għall-popli kollha:  

dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
 
Mulej, agħtina l-mistrieħ għas-saħħa ta’ ġisimna, u agħmel li dak li żrajna llum bil-ħidma tagħna 
jnissel frott li jibqa’ għal dejjem. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  
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f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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IT-TLIETA 

TAL-EWWEL ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tat-Tlieta ta’ l-1 ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 
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Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Verb etern li ġejt mis-sema,  
dawl li ħriġt mingħand Missierek, 
int, li għoġbok issir bniedem, 
reġġa’ d-dinja lejn is-sewwa 
 
Imla ‘l qlubna bid-dawl tiegħek,  
kebbes fina nar imħabbtek, 
ħalli nilqgħu twissijietek 
u mill-biża’ nkunu ħielsa. 
 
Int għad tiġi bħala Mħallef, 
tagħmel ħaqq mill-għemil tagħna, 
lil min telqek titlaq lilu, 
u lill-ġusti trodd is-saltna. 
 
F’dak il-Jum tħallix li mmorru 
f’telfien ieħor għal ħtijietna, 
iżd’għal dejjem żommna miegħek 
f’xirka mal-ħenjin fis-sema. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
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Ant. 1: Il-Mulej jagħmel ħaqq ġust lill-foqra.  

 

Salm 9 B (10) 

I 

 

Għaliex, Mulej, int hekk imbiegħed? * 
Għaliex tinħeba waqt il-bżonn? 

Fi kburitu l-ħażin lill-fqir jaħqar, * 
jaqbdu fin-nases li nasablu.  

Il-ħażin jiftaħar bix-xewqat ta' qalbu, * 
fir-regħba tiegħu jisħet u jżeblaħ lill-Mulej. 

 
Fi kburitu jkasbar lill-Mulej, u f'xejn ma jfittxu; * 

u Alla ma jidħolx fi ħsibijietu. 
Jirnexxi dejjem fi triqtu, † 

xejn ma jilħquh il-ġudizzji tiegħek, 
bl-għedewwa tiegħu jiddieħak. 

Jgħid f'qalbu: "Ma niċċaqlaqx! * 
Minn nisel għal nisel ebda ħsara ma tilħaqni!" 

  
Saħta, qerq u dnewwa fuq fommu; * 

għawġ u ħsara fuq ilsienu. 
Wara l-ħitan tas-sejjieħ jissajja, †  

fil-moħbi joqtol nies bla ħtija; * 
għajnejh ifittxu lill-imsejken. 

Jgħasses fil-moħbi bħal iljun fil-bejta; † 
jgħasses biex lill-fqajjar jaħtaf; * 
jaqbdu u jkaxkru fix-xibka. 

Jitbaxxa, ma' l-art jinxteħet; * 
l-imsejkna jaqgħu taħt il-qilla tiegħu. 

Jgħid bejnu u bejn ruħu: "Alla nesa; * 
ħeba wiċċu, ma jħarisx iżjed". 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Il-Mulej jagħmel ħaqq ġust lill-foqra.  

Ant. 2: Ara, Mulej, l-għawġ u l-ħsara ta’ l-imsejken. 

 

 

 

II 

 

Qum, Mulej! Erfa' idek, o Alla! * 
La tinsihomx lill-imsejknin. 

Għax għandu l-ħażin ikasbrek, o Alla, * 
u jaħseb li int ma tfittxux? 
 

Int tara, tabilħaqq, l-għawġ u l-ħsara, * 
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u taħseb biex f'idejk teħodhom. 
F'idejk jintelaq l-imsejken; * 

ta' l-iltim int sirt l-għajnuna. 
Kisser int driegħ il-ħażin u l-midneb, * 

ilħaqlu ħżunitu sakemm ma ssiblux iżjed. 
  
Sultan hu l-Mulej għal dejjem ta' dejjem; * 

inqerdu l-ġnus minn artu. 
It-talba ta' l-imsejknin smajtha, Mulej; * 

int taqtgħalhom ix-xewqa ta' qalbhom, 
biex tagħti raġun lill-iltim u l-maħqur; * 

u bniedem ta' l-art ma jbeżżax aktar. 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Ara, Mulej, l-għawġ u l-ħsara ta’ l-imsejken. 

Ant. 3: Kliem il-Mulej kliem safi, fidda mgħoddija bin-nar.  
 
 

Salm 11 (12) 
 

Għajnuna, Mulej, għax m'hawnx aktar twajbin; * 
għabu s-sinċiera minn fost il-bnedmin. 

Wieħed lil ieħor bil-gideb ikellem; * 
b'xufftejn qarrieqa, b'żewġt iqlub jitkellmu. 
 

Jaqta' l-Mulej ix-xufftejn qarrieqa, * 
kull ilsien li jitkellem bil-kburija, 

dawk li jgħidu: "Saħħitna fi lsienna, * 
kliem xufftejna magħna; min hu sidna?" 

 "Minħabba t-tgħakkis tal-fqajrin * 
u l-krib ta' l-imsejknin, 

jien issa se nqum," jgħid il-Mulej; * 
"nqum biex neħilsu, kif hu jixtieq." 

Kliem il-Mulej kliem safi, * 
fidda mgħoddija min-nar, 
seba' darbiet imsoffija mit-trab. 

  
Int, Mulej, tieħu ħsiebna, * 

tħarisna minn dan in-nisel għal dejjem. 
Għax il-ħżiena ma' kullimkien juru ruħhom, * 

aktar ma titgħolla d-dnewwa fost il-bnedmin. 
 Glorja. 
 
Ant. 3: Kliem il-Mulej kliem safi, fidda mgħoddija bin-nar.  
 

V/. Leħen jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej. 
R/. Wittu l-mogħdijiet ta’ Alla tagħna. 
 
LEZZJONI 1 
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Bidu tal-ktieb tal-Profeta Iżaija         Iż. 2:6-22; 4:2-6 
 

Il-ħaqq ta’ Alla 
 

Mulej, int abbandunajt il-poplu tiegħek, 

id-dar ta' Ġakobb, 

għax imtlew bis-saħħara tal-lvant, 

u bil-bassara bħall-Filistin, 

u ħadu b'idejn il-barranin. 

U arthom imtliet bil-fidda u d-deheb, 

u t-teżori tagħhom bla qjies. 

U mtliet arthom bl-idoli; 

u jqimu xogħol idejhom, 

u kull ma ħadmu subgħajhom. 

U l-bniedem jiċċekken, 

u r-raġel jaqa' fix-xejn, 

għalhekk taħfrilhomx! 

Idħol fil-blat u nħeba fit-trab, 

minħabba l’biża’ tal-Mulej u s-sebħ glorjuż tiegħu. 

Titbaxxa l-ħarsa mkabbra tal-bniedem, 

u s-suppervja tal-bniedem tiġi fix-xejn, 

u dakinhar jitgħolla waħdu l-Mulej.  

Għax għad ikun hemm jum għall-Mulej ta' l-eżerċti; 

għal kull min hu kburi u supperv, 

għal kull min hu merfugħ u mkabbar; 

għaċ-ċedri kollha tal-Libanu, 

għall-ballut kollu ta' Basan; 

għall-muntanji għolja kollha, 

għall-għoljiet kollha merfugħa; 

għat-torrijiet kollha għolja; 

għal kull sur imsaħħaħ; 

għal kull ġifen ta' Tarsis, 

għal kull xini kollu ġmiel. 

Titrażżan il-kburija tal-bniedem, 

u tiġi fix-xejn is-suppervja tal-bniedem; 

u dakinhar, jitgħolla waħdu l-Mulej, 

u l-idoli jdubu għalkollox. 

In-nies jidħlu fl-għerien tal-blat u fil-ħofor tat-trab, 

minħabba l-biża’ tal-Mulej u s-sebħ tal-kobor tiegħu, 

meta jqum biex iriegħed l-art.  

Dakinhar il-bniedem jarmi xbihat allatu tal-fidda u  

 d-deheb li għamel biex iqimhom; jixħethom għall-ġrieden  

 u għall-friefet il-lejl, biex jidħol fl-għerien tal-blat u fi  

 xquq l-irdum, minħabba l-biża’ tal-Mulej u s-sebħ tal- 

 kobor tiegħu, meta jqum biex iriegħed l-art. 

Il-bniedem itilquh, għax nifs biss għandu fi mnifsejh, 
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ma jiswa xejn!  

Dakinhar ir-rimja tal-Mulej  

 tkun ġmiel u glorja, 

u l-frott ta' l-art ikun kburija  

u żina tal-fdal ta' Iżrael. 

U jiġri li min jibqa' f'Sijon, 

u min jitħalla f'Ġerusalemm, qaddis jissejjaħ, 

kull min jitniżżel fil-ktieb tal-ħajja f'Ġerusalemm. 

Meta Sidi jkun neħħa l-ħmieġ tal-bniet ta' Sijon, 

u ħassar id-demm ta' Ġerusalemm minn ġo nofsha 

b'nifs il-ġustizzja u b'nifs il-qerda, 

jaħlaq il-Mulej 

fuq il-medda kollha tal-muntanja ta' Sijon, 

u fuq il-laqgħa tagħha 

sħaba binhar, u duħħan, u dija ta' nar iħeġġeġ bil-lejl, 

għax il-glorja tal-Mulej 

binhar tkun tinda u għarix għad-dell, 

u kenn u lqugħ kontra l-irwiefen u x-xita. 

  

RESPONSORJU           Iż 2:11; Mt 24:30 
 
R/. Jitniżżel ‘l isfel il-ħars merfugħ tal-bniedem, jiċċekken it-tkabbir tal-bnedmin, * U l-Mulej waħdu 
f’dak il-jum jitgħolla. 
V/. Jaraw lil Bin il-bniedem ġej fuq is-sħab tas-sema b’qawwa u glorja kbira. * U l-Mulej waħdu f’dak 
il-jum jitgħolla.  
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi ta’ l-Isqof San Girgor Nazjanzenu 
 

 
Bdil ta’ l-għaġeb 

 
L-Iben ta’ Alla, dak li kien qabel kull żmien, li ma jidhirx u ebda moħħ ma jista’ jifhmu, dak li hu 
spirtu bla ġisem, bidu mill-bidu, dawl minn dawl, l-għajn tal-ħajja u ta’ l-immortalità, ix-xbieha tal-
mudell ewlieni, is-siġill qatt miksur, ix-xebħ perfett f’kollox, u tmiem u pjan tal-Missier, l-Iben ta’ 
Alla, nerġa’ ngħid, jiġi jingħaqad ma dak li kien maħluq xbieha ta’ Alla, isir bniedem minħabba l-
bniedem, u jgħaqqad miegħu ruħ bid-dehen bħal tiegħu minħabba fija biex inaddaf lill-bniedem 
bħalu, u jieħu fuqu nnifsu dak kollu li hu tal-bnedmin minbarra d-dnub. Huwa tnissel minn mara, 
biex it-tnissil jikseb il-ġieħ kollu li jistħoqqlu, iżda mara li ġiet imsoffija minn qabel fir-ruħ u l-ġisem 
mill-Ispirtu s-Santu u baqgħet xebba, ħalli b’hekk jidher li x-xbubija hi aqwa mit-tnissil. Deher 
imbagħad fostna Alla bin-natura ta’ bniedem li hu ħa f’persuna waħda fl-għaqda ta’ żewġ ħwejjeġ 
kuntrarji għal xulxin, jiġifieri l-ġisem u l-ispirtu li taha n-natura ta’ Alla, u l-ġisem li rċevieha. 

Dak li jimla ‘l kulħadd bil-ġid sar hu nnifsu fqir; libes il-faqar tal-ġisem imsejken tiegħi biex 
jien nistagħna bil-ġid tiegħu ta’ Alla. Dak li għandu l-milja ta’ kollox tneżża’ minn kollox; għax għal 
ftit taż-żmien tneżża’ mill-glorja tiegħu ta’ Alla. Dak li għandu l-milja ta’ kollox tneżża’ minn kollox; 
għax għal ftit taż-żmien tneżża’ mill-glorja tiegħu biex jien ikolli sehem mill-milja tiegħu. 
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X’inhu dan il-għana ta’ tjieba? X’tifsira għandu dan il-misteru għalija? Jien kont maħluq 
xbieha ta’ Alla, imma din ix-xbieha ma bżajtx għaliha. Hu sar bniedem bħali, biex irodd is-saħħa lix-
xbieha u jagħti lill-bniedem il-ħajja ta’ dejjem; għat-tini darba seħibna miegħu, b’tisħib wisq aktar 
ta’ l-għaġeb mill-ewwel wieħed. 

Kien meħtieġ li, bis-saħħa tan-natura ta’ bniedem li Alla ħa, tingħata l-qdusija lill-bniedem, 
ħalli b’hekk Alla bil-qawwa tiegħu jegħleb lill-prinċep tal-ħażen u jeħles lilna, u jreġġagħna lura 
għandu permezz ta’ Ibnu, il-medjatur, li fl-opra tal-fidwa u f’kull ħaġa oħra li hu għamel narawh 
iżomm dejjem quddiemu l-ġieħ tal-Missier. 

Ir-Ragħaj it-tajjeb, li ta ħajtu għan-nagħaġ tiegħu, ġie jfittex in-nagħġa l-mitlufa fuq il-
muntanji u l-għoljiet fejn kont toffri s-sagrifiċċji tiegħek; u, meta sabha, refagħha fuq dawk l-istess 
spallejn li refa’ s-salib fuqhom, ħaddanha miegħu u raddilha l-ħajja tas-sema. 

Wara l-musbieħ, li ħejjielu t-triq, ġie d-dawl ta’ dija li tgħammex; wara l-leħen ġiet il-Kelma; 
wara l-ħabib ta’ l-Għarus ġie l-Għarus innifsu, biex jikseb għall-Mulej poplu kbir, u jnaddfu bl-ilma 
ħalli l-Ispirtu jgħammar fih. 

Kien meħtieġ għalina li Alla jsir bniedem u jmut biex ngħixu aħna. U aħna mitna miegħu, biex 
nitnaddfu; u ladarba mitna miegħu, miegħu wkoll għad inqumu; u għax nissieħbu miegħu fil-
qawmien, nissieħbu megħu wkoll fil-glorja. 
  
RESPONSORJU Gal 4:4-5; Ef 2:4; Rum 8:3 

 
R/. Waslet il-milja taż-żminijiet, meta Alla bagħat fid-dinja lil Ibnu, imwieled minn xebba, imwieled 
taħt il-liġi: * Biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi. 
V/. Bis-saħħa ta’ l-imħabba kbira li biha ħabbna, Alla bagħat lil Ibnu f’sura ta’ ġisem midneb. * Biex 
jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi. 

 
TALBA 

 
Fil-ħniena tiegħek, Mulej, ilqa’ t-talba tagħna, u fi tjubitek għinna fit-tiġrib tagħna, biex nitfarrġu 
bid-dehra ta’ Ibnek, li ġej fostna, u qatt iżjed ma nitniġġsu bit-taħsir ta’ l-imgħoddi. B’Ibnek Ġesù 
Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Leħen qawwi qed jinstema’ 
biex ikeċċi d-dlamijiet: 
ejja nwarrbu t-thewdin fieragħ;  
Kristu ġej f’dawl is-smewwiet. 
 
Tqum fuq tagħha ruħna mħeddla, 
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teħles mill-ġerħat tad-dnub; 
ġa qed tiddi kewkba ġdida; 
dalwaqt l-għadu jkun megħlub. 
 
Il-Ħaruf, mibgħut mill-għoli,  
ġej iħollna minn kull dejn; 
nitolbuh, bl-ilfiq u l-biki,  
jagħti l-maħfra, jħenn u jgħin. 
 
Biex fit-tieni miġja tiegħu,  
bl-art imwerwra taħt riġlejh, 
ma narawhx iqis ħtijietna, 
‘ma jressaqna b’tjieba lejh. 
 
Glorja lill-Missier fil-għoli, 
rebħ lill-Iben, kull tifħir 
lill-Ispirtu, kif jistħoqqlu, 
issa w dejjem, hekk isir. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Min għandu jdejh indaf u qalbu safja jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej. 
 

Salm 23 (24) 
 

Tal-Mulej hi l-art u kull ma fiha, * 
id-dinja u kull ma jgħix fiha. 

Għax hu fuq l-ibħra waqqafha, * 
u fuq ix-xmajjar fis-sod qegħedha. 

  
Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-Mulej, * 

min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? 
Min għandu idejh indaf u qalbu safja, † 

min ma jagħtix ruħu għall-frugħa, * 
u anqas ma jaħlef bil-qerq. 

Dan ikollu barka mingħand il-Mulej, * 
u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. 

Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh; * 
li jfittxu 'l wiċċek, Alla ta' Ġakobb. 

 
Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, * 

ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja! 
Min hu dan is-Sultan tal-glorja? * 

Hu l-Mulej setgħan u qawwi, 
il-Mulej qawwi fit-taqbida. 

 
Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, * 

ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja! 
Min hu dan is-Sultan tal-glorja? * 

Hu l-Mulej ta' l-eżerċti: 
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dan hu s-Sultan tal-glorja! 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Min għandu jdejh indaf u qalbu safja jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej. 
Ant. 2: F’dak kollu li intom tagħmlu, għollu bit-tifħir is-Sultan ta’ dejjem. 
 

Kantiku Tob 13:2-8 
  

Mulej, int kbir minn dejjem, * 

u għal dejjem ta’ dejjem saltnatek. 

Int issawwat u int issalva, † 

tniżżel fl-imwiet u terġa ttella’, *  

u ħadd minn taħt idejk ma jista’ jaħrab. 

 

Sebbħu l-Mulej, ulied Iżrael; *  

faħħruh quddiem il-ġnus,  

Hu xerridkom fost il-ġnus, li ma jagħrfuhx, *  

u intom għidulhom bl-għeġubijiet tiegħu; 

għarrfuhom li hu Alla li jista’ kollox, * 

u ma hemmx alla ieħor ħliefu. 

 

Hu sawwatna minħabba ħtijietna, *  

imma jsalvana għall-ħniena tiegħu. 

Araw kull ma għamel magħna, * 

u bil-biża’ u t-tregħid roddulu ħajr. 

F’dak kollu li intom tagħmlu, * 

għollu bit-tifħir is-Sultan ta’ dejjem. 

 

Jiena nfaħħru f’art il-jasar tiegħi, *  

għax wera l-kobor tiegħu quddiem ġens midneb. 

 Duru, midinbin, lejn Alla, *  

u agħmlu s-sewwa quddiemu; 

 emmnu fih li jista’ jħenn għalikom; *  

jiena nnifsi fih insib l-hena tiegħi. 

 

 Bierku l-Mulej, intom il-magħżulin kollha tiegħu; *  

agħmlulu festi ta ferħ, u agħtuh glorja. 

 Glorja. 

 
Ant. 2: F’dak kollu li intom tagħmlu, għollu bit-tifħir is-Sultan ta’ dejjem.  
Ant. 3: In-nies sewwa jixirqilhom ifaħħru lill-Mulej. 
 

Salm 32 (33) 
 

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. 

Għannulu għanja ġdida; * 
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għajjtu bil-ferħ, doqqulu bis-sengħa. 
 

Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej, * 
kollox bil-fedeltà huwa għamel. 

Hu jħobb id-dritt u s-sewwa; * 
bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. 

Bil-kelma tal-Mulej saru s-smewwiet, * 
u b'nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom. 

Bħal f'ġarra l-ilmijiet ġabar, * 
u l-ibħra kbar fi mħażen. 
 

Ħa tibża' mill-Mulej l-art kollha; * 
jitbeżża' minnu kull min jgħammar fid-dinja. 

Għax hu tkellem, u hi saret; * 
hu ordna, u hi twaqqfet. 

Il-Mulej ixejjen il-fehmiet tal-ġnus, * 
ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. 

Imma l-fehma tal-Mulej tibqa' għal dejjem, * 
minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. 

Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu, * 
il-poplu li hu għażel b'wirtu. 

Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej, * 
u jara l-bnedmin kollha; 

mill-post fejn jgħammar jistħarreġ * 
fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art. 

Hu jsawwar il-qalb ta' kull wieħed, * 
u jagħraf għemilhom kollu. 
 

Ma jagħmel xejn is-sultan bl-eżerċtu tiegħu kollu, * 
anqas ma jeħlisha l-gwerrier bil-ħila kollha tiegħu. 

Xejn ma jiswa ż-żiemel għar-rebħa, * 
b'saħħtu kollha 'l ħadd ma jeħles. 

Araw, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, * 
fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu, 

biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom, * 
u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. 
 

Ruħna tixxennaq għall-Mulej; * 
hu l-għajnuna u t-tarka tagħna. 

Fih jinsab l-hena ta' qalbna, * 
fl-isem qaddis tiegħu t-tama tagħna. 

Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, * 
kif fik hi t-tama tagħna. 

 Glorja. 
 
Ant. 3: In-nies sewwa jixirqilhom ifaħħru lill-Mulej. 
 
LEZZJONI QASIRA Ġen 49:10 
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Ma jitneħħiex ix-xettru minn idejn Ġuda, il-ħatar minn bejn riġlejh, sa ma jiġi dak li se 
jkun mibgħut; lilu jistennew il-ġnus.  

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Għad toħroġ fergħa miż-żokk ta’ Ġesse, u timtela l-art kollha bis-sebħ tal-Mulej, il-bnedmin kollha 
jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla. 
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Għad toħroġ fergħa miż-żokk ta’ Ġesse, u timtela l-art kollha bis-sebħ tal-Mulej, il-bnedmin kollha 
jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla.  
  
PREĊI  
Alla, il-Missier li jista’ kollox, jerġa’ jmidd idu biex jieħu l-fdal tal-poplu tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu:  

Tiġi saltnatek, Mulej. 
Agħtina, Mulej, li nagħmlu frott xieraq ta’ l-indiema: 
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- biex nilqgħu s-saltna tiegħek, li hi fil-qrib. 
Ħejji fi qlubna, Mulej, it-triq tal-Verb tiegħek, li ġej: 
- ħalli juri fina s-sebħ tiegħu. 
Niżżel l-għoljiet tagħna, bnedmin imkabbra: 
- ordom il-widien tagħna, bnedmin dgħajfa.  
Ġarraf il-ħajt tal-mibgħeda, li jifred il-ġnus; 
- witti t-triq għall-bnedmin biex isiru qalb waħda. 
  
Missierna 

 
Talba 

 
Fil-ħniena tiegħek, Mulej, ilqa’ t-talba tagħna, u fi tjubitek għinna fit-tiġrib tagħna, biex nitfarrġu 
bid-dehra ta’ Ibnek, li ġej fostna, u qatt iżjed ma nitniġġsu bit-taħsir ta’ l-imgħoddi. B’Ibnek Ġesù 
Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
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INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

 
Salm 118 (119): 1-8 

 
I (Alef) 

 
Ħenjin dawk li triqthom bla ħtija, * 

li jimxu fil-liġi tal-Mulej. 
Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu, * 
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 u li jfittxuh b’qalbhom kollha. 
 
Huma ma jagħmlux ħażen, * 

imma jimxu fit-triqat tal-Mulej. 
Int tajt il-preċetti tiegħek, * 

biex inħarsuhom bir-reqqa. 
Ħa jżomm sħiħ il-mixi tiegħi * 

fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek! 
Mbagħad ma jkollix għax nistħi, 

la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. 
 

Mbagħad infaħħrek b'qalb safja, * 
Meta nitgħallem id-digrieti ġusti tiegħek. 

Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek; * 
la tħallinix għalkollox! 

 Glorja. 
 

Salm 12 (13) 
 

Mulej, għal dejjem se tinsieni? * 
Kemm se ddum taħbi wiċċek minni?  

Kemm se ndum b'qalbi ttaqtaq, † 
bl-imrar kuljum f'qalbi? * 
Kemm se jdum jintrefa' l-għadu fuqi? 

  
Ħares u weġibni, Mulej, Alla tiegħi, * 

agħti d-dawl lil għajnejja, 
li ma naqax fir-raqda tal-mewt; 

li ma jgħidx l-għadu tiegħi: "Għelibtu!", * 
li ma jifirħux l-għedewwa għax jarawni nogħtor. 
 

Imma jien fit-tjieba tiegħek nitma, † 
tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek. * 
Ngħanni lill-Mulej għall-ġid li għamilli. 

 Glorja. 
 

Salm 13 (14) 
 

Jgħid l-iblah f’qalbu: “M’hemmx Alla!” * 
Tħassru l-bnedmin, 

 Għamlu ħwejjeġ ta’ min jistmellhom; * 
m’hemm ħadd li jagħmel is-sewwa. 

 Il-Mulej mis-sema jittawwal fuq il-bnedmin, * 
biex jara jekk hemmx min hu għaqli, 
min ifittex lil Alla. 
 

Ilkoll intilfu, lkoll flimkien tħażżnu; * 
ħadd ma jagħmel is-sewwa, anqas biss wieħed. 

Ma jintebħux dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, * 
dawk li qatt ma jsejjħu l-Mulej, 
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li jaħtfu l-poplu tiegħi, * 
kif wieħed jaħtaf il-ħobż? 
 

Biża' kbir waqa' fuqhom, * 
għax Alla hu ma' nisel il-ġust. 

Intom tidħku bil-ħsieb ta' l-imsejken; * 
imma l-Mulej hu l-kenn tiegħu. 

Min iġib minn Sijon il-ħelsien ta' Iżrael? * 
Meta jerġa' jqajjem il-Mulej il-poplu tiegħu, 
jifraħ Ġakobb, jithenna Iżrael. 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA Ġer 23:5 
 

Għad jasal żmien, - kelma tal-Mulej - meta mid-dar ta’ David inqajjem rimja qaddisa, sultan bil-
għaqal li jagħmel id-dritt u l-ġustizzja fil-pajjiż. 

  
 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
 
LEZZJONI QASIRA        Ġer 23:6 
 

F’dak iż-żmien Ġuda jkun salv, u Iżrael jgħammar fiż-żgur; 

u dan hu l-isem li jagħtuh: 'Il-Mulej il-Ġustizzja tagħna.’ 

 

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Eżek 34;15-16 
 

Jiena stess nirgħa n-nagħaġ tiegħi, u jiena nmiddhom – din kelma ta’ Sidi l-Mulej. Jiena nfittex 
il-mitlufin, inreġġa' lura ‘l imxerrdin, ninfaxxa l-ġrieħi tal-miġruħin, u nqawwi l-morda. U 
nirgħahom bil-ġustizzja. 
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 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
 
 

Talba 
Fil-ħniena tiegħek, Mulej, ilqa’ t-talba tagħna, u fi tjubitek għinna fit-tiġrib tagħna, biex 

nitfarrġu bid-dehra ta’ Ibnek, li ġej fostna, u qatt iżjed ma nitniġġsu bit-taħsir ta’ l-imgħoddi. Bi 
Kristu Sidna. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
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Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Il-Mulej rebbaħ lis-Sultan, il-Midluk tiegħu. 
 

Salm 19 (20) 
 

Jisimgħek il-Mulej fi żmien in-niket; * 
iħarsek l-isem ta' Alla ta' Ġakobb! 

Mit-tempju mqaddes tiegħu jibgħatlek l-għajnuna, * 
u minn Sijon jagħtik is-saħħa. 

 
Jiftakar fl-offerti tiegħek kollha, * 

u jilqa' bil-qalb is-sagrifiċċju tiegħek. 
Jagħtik dak li tixtieq qalbek, * 

u jtemm ħsibijiet tiegħek kollha. 
 Naqbżu bil-ferħ għar-rebħa tiegħek, † 

ngħollu l-bnadar f'isem Alla tagħna. * 
Jagħtik il-Mulej kull ma titolbu! 
 

Jien issa naf li l-Mulej * 
irebbaħ lis-sultan, il-midluk tiegħu, 

u jwieġbu mis-sema mqaddes tiegħu * 
bir-rebħa qawwija tal-leminija tiegħu. 
 

Xi wħud fil-karrijiet, oħrajn fiż-żwiemel, * 
imma aħna f'isem il-Mulej Alla l-qawwa tagħna. 

Huma jixxenglu u jaqgħu; * 
imma aħna b'saħħitna, weqfin fuq riġlejna. 

 
Mulej, salva s-sultan; * 

weġibna meta nsejjħulek. 
 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Il-Mulej rebbaħ lis-Sultan, il-Midluk tiegħu.  
Ant. 2: Ngħannu u nfaħħru s-saħħa tiegħek, Mulej.  
 

 
Salm 20 (21):2-8, 14 

 
Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan; * 

kemm jithenna bir-rebħa tiegħek! 
Ix-xewqa ta' qalbu int qtajthielu, * 

ma ċħadtlux it-talba ta' fommu. 
Għax inti lqajtu bil-barka u r-riżq, * 
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kuruna ta' deheb fin qegħedtlu fuq rasu. 
Il-ħajja talbek, u int tajthielu, * 

għomor twil minn żmien għal żmien. 
 

Kbir hu sebħu bir-rebħa li tajtu; * 
ġieħ u ġmiel int tqiegħed fuqu. 

Lilu tagħti barkiet għal dejjem, * 
tferrħu u thennih bis-sebħ ta' wiċċek. 

Għalhekk is-sultan fil-Mulej jittama, * 
għall-ħniena ta' l-Għoli qatt ma jitħarrek. 

 
Tkabbar, Mulej, bil-qawwa tiegħek! * 

Ħa ngħannu u nfaħħru s-saħħa tiegħek. 
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Ngħannu u nfaħħru s-saħħa tiegħek, Mulej.  
Ant. 3: Mulej, għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin.  
 

Kantiku (Apok 4:11; 5:9-10, 12) 
 

Mulej Alla tagħna, jistħoqqlok tirċievi * 

  l-glorja, l-ġieħ u l-qawwa,  

 għax int ħlaqt il-ħlejjaq kollha; *  

  ir-rieda tiegħek kienu u nħalqu. 

 

 Int jistħoqqlok tieħu l-ktieb * 

  u tikser is-siġilli tiegħu,  

 għax int qatluk, u b’demmek ksibt għal Alla * 

  bnedmin minn kull tribù u lsien,  

 minn kull poplu u ġens, 

 u għamilthom għal Alla tagħna Saltna u Qassisin * 

  li għad isaltnu fuq l-art. 

 Il-Ħaruf li kien maqtul jistħoqqlu jirċievi † 

  l-qawwa, l-għana, l-għerf u s-saħħa, * 

  l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir." 

 

 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Mulej, għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin.  
 
LEZZJONI QASIRA          ara 1 Kor 1:7b-9 
  

Nistennew id-dehra ta' Sidna Ġesù Kristu, li jwettaqna sa l-aħħar biex inkunu bla ħtija f’jum il-
miġja ta' Sidna Ġesù Kristu. Alla jżomm kelmtu; minnu konna msejħin biex nidħlu fix-xirka ta' 
Ibnu.  

RESPONSORJU QASIR 

 
R. Ejja ħalli teħlisna, * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Ejja. 
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V. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Glorja. Ejja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejjħulu sakemm hu qrib, hallelujah.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 
għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejjħulu sakemm hu qrib, hallelujah.  
  

PREĊI 
 
Il-Verb etern, moħbi f’ġisem ta’ bniedem, fetħilna triq ġdida u ħajja għas-santwarju tas-sema. 
Nitolbuh fiċ-ċokon tagħna u ngħidulu: 

Ejja salvana, Mulej. 
O Alla, fik ngħixu u nitħarrku, fik aħna:  
- ejja biex turina li aħna nisel tiegħek. 
Int m’intix bogħod minn kull wieħed minna: 
- iddumx ma turi ruħek lil dawk kollha li jfittxuk. 
Missier il-foqra, u faraġ ta’ l-imnikktin:  
- agħti l-ħelsien lill-ilsiera u l-ferħ lil min hu qalbu sewda. 
Inti tobgħod il-mewt u tħobb il-ħajja: 
- eħles lilna u l-mejtin kollha mill-mewt ta’ dejjem. 
 
Missierna 

Talba 
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Fil-ħniena tiegħek, Mulej, ilqa’ t-talba tagħna, u fi tjubitek għinna fit-tiġrib tagħna, biex nitfarrġu 
bid-dehra ta’ Ibnek, li ġej fostna, u qatt iżjed ma nitniġġsu bit-taħsir ta’ l-imgħoddi. B’Ibnek Ġesù 
Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
IT-TLIETA 

 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
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jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. La taħbix wiċċek minni, għax fik jien nittama. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 142 (143): 1-11 
 

Talba fid-dwejjaq 
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Il-bniedem ma jkunx iġġustifikat bl-opri tal-liġi, imma bil-fidi f’Ġesù Kristu (Gal 2:16) 
 

Mulej, isma' t-talba tiegħi, † 
agħtini widen, nitolbok bil-ħniena; 
weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. 

Tressaqx għall-ħaqq lill-qaddej tiegħek, * 
għax ebda bniedem ma hu ġust quddiemek. 

  
Għax l-għadu għamel għalija, * 

ma' l-art tefagħni taħt riġlejh; 
fid-dlam xeħetni ngħammar, * 

bħal min imut għal dejjem. 
 

Ruħi tinfena minn ġewwa, * 
qalbi titniehed ġewwa fija. 

Niftakar fiż-żmien l-imgħoddi, † 
naħseb f'kull ma int għamilt, * 
għemil idejk dejjem fi ħsiebi. 

Lejk immidd idejja, * 
ruħi bħal art bil-għatx tixtieqek. 

  
Fittex weġibni, Mulej! * 

Ruħi tinsab bla saħħa. 
La taħbix wiċċek minni, * 

li ma nkunx bħal min nieżel għall-qabar. 
Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, * 

għax fik jien nittama. 
Għarrafni t-triq li minnha għandi ngħaddi, * 

għax lejk jien nerfa' ruħi. 
 
Eħlisni mill-għedewwa, Mulej, * 

għax inti l-kenn tiegħi.  
Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek, 

għax int Alla tiegħi. * 
L-ispirtu tajjeb tiegħek imexxini fuq art watja. 
 

F'ġieħ ismek, Mulej, agħtini l-ħajja, * 
oħroġni mill-għawġ minħabba l-ġustizzja tiegħek. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. La taħbix wiċċek minni, għax fik jien nittama. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA 1 Piet 5:8-9 
 
Kunu meqjusa u għassu! L-għadu tagħkom ix-Xitan qisu ljun jgħajjat, idur u jfittex 'il min se 
jibla'. Iqfulu, sħaħ fil-fidi.  
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RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
 
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, dawwal dan il-lejl li ġej fuqna, u agħmel li aħna, qaddejja tiegħek, nistrieħu 
fis-sliem, biex f’ismek għada nqumu ferħana mas-sebħ ta’ jum ġdid. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  



100 

 

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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L-ERBGĦA 

TAL-EWWEL ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodijatal-Erbgha ta’ l-1 ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 
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Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Verb etern li ġejt mis-sema,  
dawl li ħriġt mingħand Missierek, 
int, li għoġbok issir bniedem, 
reġġa’ d-dinja lejn is-sewwa 
 
Imla ‘l qlubna bid-dawl tiegħek,  
kebbes fina nar imħabbtek, 
ħalli nilqgħu twissijietek 
u mill-biża’ nkunu ħielsa. 
 
Int għad tiġi bħala Mħallef, 
tagħmel ħaqq mill-għemil tagħna, 
lil min telqek titlaq lilu, 
u lill-ġusti trodd is-saltna. 
 
F’dak il-Jum tħallix li mmorru 
f’telfien ieħor għal ħtijietna, 
iżd’għal dejjem żommna miegħek 
f’xirka mal-ħenjin fis-sema. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
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Ant. 1: Mulej, qawwa tiegħi, agħmel li nkun inħobbok. 

 

Salm 17 (18):2-30 

 

I 

 

Inħobbok, Mulej, qawwa tiegħi! * 
Il-Mulej blata tiegħi,fortizza u ħellies tiegħi, 

Alla tiegħi, sur tal-kenn tiegħi u tarka tiegħi, * 
qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u kenn tiegħi! 

Insejjaħ il-Mulej, li hu ta' min ifaħħru, * 
u nkun meħlus mill-għedewwa tiegħi. 
  
Mwieġ tal-mewt ħakmuni, * 

widien tal-biża' werwruni, 
ħbula ta' l-imwiet dawwruni, * 

xbiek tal-mewt inqaleb fuqi. 
Fl-hemm tiegħi lill-Mulej sejjaħt, * 

tlabt l-għajnuna 'l Alla tiegħi; 
hu sama' leħni mit-tempju tiegħu, * 

f'widnejh waslet l-għajta tiegħi. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Mulej, qawwa tiegħi, agħmel li nkun inħobbok.  

Ant. 2: Ħelisni l-Mulej, għax lili jħobbni. 

 

II 

 

Tqanqlet u theżhżet l-art, † 
triegħdu s-sisien tal-muntanji, * 
u tqanqlu bis-saħna tal-korla tiegħu. 

Duħħan ħareġ minn imnifsejh, † 
u nar li jħarbat minn fommu, * 
minnu jarmi ilsna tan-nar. 

Feraq is-smewwiet u niżel, * 
bi ċpar iswed taħt riġlejh. 

Fuq kerubin rikeb u tar, * 
niżel b'ħeffa fuq ġwienaħ ir-riħ. 

Bid-dlam insatar bħal b'libsa, * 
sħab iswed u magħqud l-għarix tiegħu. 

Mid-dija ta' quddiemu sħab joħroġ, * 
silġ u ilsna tan-nar. 
 

Riegħed il-Mulej mis-smewwiet, * 
l-Għoli semma' leħnu. 

Telaq il-vleġeġ tiegħu u xerridhom, * 
għamel il-beraq u ħarrabhom. 
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U dehru qigħan il-baħar, * 
nkixfu s-sisien ta' l-art, 

mat-theddida tiegħek, Mulej, * 
man-nefħa ta' mnifsejk. 
 

Mill-għoli medd idu u ħatafni, * 
ħariġni minn baħar ta' ilma. 

Mill-għedewwa b'saħħithom ħelisni, * 
mill-għedewwa li jifilħu aktar minni. 

Ġew fuqi f'siegħa ħażina, * 
iżda l-Mulej waqaf miegħi. 

Ħariġni 'l barra fil-wisa'; * 
ħelisni, għax lili jħobbni. 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Ħelisni l-Mulej, għax lili jħobbni. 

Ant. 3: Int tixgħel, Mulej, il-musbieħ tiegħi, iddawwal id-dlam tiegħi. 
 
 

III 
 

Ħallasni l-Mulej skond il-ġustizzja tiegħi, * 
raddli skond is-safa ta' idejja. 

Għax jien żammejt triqat il-Mulej, * 
ma tbegħidtx bid-dnub minn Alla tiegħi. 

Quddiemi huma d-digrieti kollha tiegħu; * 
ma warrabtx minni l-preċetti tiegħu. 

Bla tebgħa kont quddiemu, * 
mill-ħtija ħarist lili nnifsi. 

Raddli l-Mulej skond il-ġustizzja tiegħi, * 
skond is-safa ta' idejja li ra b'għajnejh. 
 

Ma' min hu tajjeb inti timxi bit-tajjeb, * 
ma' min hu bla ħtija inti timxi bla ħtija; 

ma' min hu safi inti timxi bis-safa, * 
ma' min jgħawweġ timxi bil-għaqal. 

Għax inti ssalva l-poplu fqajjar, * 
u l-għajnejn kburin tbaxxihom. 

Int tixgħel, Mulej, il-musbieħ tiegħi; * 
Alla tiegħi jdawwal id-dlam tiegħi. 

Bik jien negħleb il-qtajja' ta' l-għedewwa; * 
bl-għajnuna ta' Alla tiegħi nirbaħ is-swar! 

 Glorja. 
 
Ant. 3: Int tixgħel, Mulej, il-musbieħ tiegħi, iddawwal id-dlam tiegħi.  
 

V/. Reġġagħna għal li konna, Mulej Alla tagħna. 
R/. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. 
 
LEZZJONI 1 
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Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija          Iż. 5:1-7 
 

Kontra l-għalqa tad-dwieli tal-Mulej 
 

Ħa ngħanni lill-maħbub tiegħi 

l-għanja ta' mħabbtu għall-għalqa tad-dwieli tiegħu. 

Il-maħbub tiegħi kellu għalqa tad-dwieli 

fuq għolja għammiela.  

Għażaqha u naddafha miż-żrar, 

u ħawwel fiha dwieli mill-aħjar; 

bena torri f'nofsha, u wkoll ħaffer magħsar fiha. 

Stennieha tagħmel l-għeneb tajjeb, 

iżda kull ma għamlet kien għeneb qares.  

U issa, intom li tgħammru f'Ġerusalemm, 

irġiel ta' Ġuda, 

agħmlu intom ħaqq bejni u bejn l-għalqa tad-dwieli tiegħi. 

X'kien fadalli nagħmel għall-għalqa tiegħi 

u jiena ma għamiltux? 

Stennejtha tagħmel għeneb tajjeb, 

u kull ma għamlet kien għeneb qares. 

U issa ħa nurikom 

x'sejjer nagħmel jien lill-għalqa tiegħi tad-dwieli. 

Inneħħilha l-ilqugħ ta' madwarha, 

u jagħtuha n-nar; 

inġarrfilha l-ħajt, biex in-nies tgħaffiġha. 

Nagħmel minnha xagħra; 

ħadd ma jiżborha jew jaħdimha, 

u jinbet fiha x-xewk u l-ħurrieq. 

Jien ngħid lis-sħab biex ma jagħmilx xita fuqha! 

Għax l-għalqa tad-dwieli tal-Mulej ta' l-eżerċti 

hija d-dar ta' Iżrael; 

u l-irġiel ta' Ġuda huma x-xitla li biha jitgħaxxaq. 

Huwa stenna l-ħaqq, 

u ara, sab it-tixrid tad-demm; 

stenna s-sewwa, u ara, sema’ l-għajat.  

  

RESPONSORJU        Salm 79 (80):14.15 4.16.15 
 
R/. Id-dielja ħarbatha l-ħanżir tax-xagħri, u l-bhejjem tar-raba’ jirgħu fiha; ħares, Mulej, u qajjem il-
qawwa tiegħek, * Biex ma jinqeridx dak li ħawwlet il-leminija tiegħek. 
V/. Alla ta’ l-eżerċti, ħares mis-sema u ara, u żur lil din id-dielja. * Biex ma jinqeridx dak li ħawwlet il-
leminija tiegħek. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi ta’ San Bernard, abbati 
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Il-Verb ta’ Alla jiġi fostna 

 
Tlieta huma l-miġjiet tal-Mulej li nafu bihom. It-tielet waħda hija bejn it-tnejn l-oħra. Dawn it-tnejn 
huma bid-dieher, imma l-oħra le. Bl-ewwel miġja deher fid-dinja u għex mal-bnedmin, meta l-
bnedmin rawh u bagħduh, kif jgħidilna huwa stess. Fit-tieni waħda l-bnedmin kollha jaraw is-
salvazzjoni ta’ Alla tagħna, u għad iħarsu lejn min nifdu. Il-miġja tan-nofs issir fil-moħbi: permezz 
tagħha l-magħżulin biss jarawh fihom infushom, u jaqilgħu s-salvazzjoni ta’ ruħhom. Mela fl-ewwel 
miġja ġie fil-ġisem bħala bniedem dgħajjef, f’dik tan-nofs jiġi bl-ispirtu u l-qawwa tiegħu; mbagħad 
fl-aħħar jiġi fil-glorja u l-kobor tiegħu.  

Il-miġja tan-nofs hi qisha t-triq li twassal mill-ewwel għat-tieni miġja; fl-ewwel waħda Kristu 
kien il-fidwa tagħna, fit-tieni dehra jkun il-ħajja tagħna, waqt li fil-miġja tan-nofs hu l-mistrieħ u l-
faraġ tagħna. 

Imma ejjew nisimgħu xi njgħidilna huwa nnifsu, biex ma jkunx hawn min jaħseb li dak li 
għedna fuq il-miġja tan-nofs qlajnieh minn żniedna: Jekk xi ħadd iħobbni, qalilna, iħares kelmti, u 
Missieri jħobbu, u aħna niġu għandu. Xi mkien qrajt li min jibża’ mill-Mulej jagħmel dak li hu tajjeb; 
imma jien jidhirli li jingħad xi ħaġa iżjed minn hekk għal min iħobb, għax jingħad: iħares kelmti. U 
fejn iħarisha? F’qalbu, m’għandniex xi ngħidu; għax kif qal il-Profeta: F’qalbi għożżejt kelmtek, biex 
ma nidnibx kontrik.  

Hekk għandek tħarisha l-kelma ta’ Alla: għax hienja dawk li jħarsuha. Il-qagħha mela fil-qiegħ 
ta’ ruħek; uriha fil-ġibdiet u l-imġiba tiegħek. Kul it-tajjeb, u ruħek titpaxxa b’ikel bnin. Tinsiex tiekol 
il-ħobż tiegħek, biex qalbek ma tinxiflikx, ħalli jkollok ruħek mimlija b’ikel li jsemmen. 

Jekk il-kelma ta’ Alla tħarisha b’dan il-mod, hi wkoll tħares lilek. Għax għandek jiġi l-Iben 
mal-Missier, jiġik il-Profeta l-kbir, dak li jġedded lil Ġerusalemm, u hu jġeddidlek kollox. Permezz ta’ 
din il-miġja jiġrilna li bħalma aħna mlibbsa x-xbieha tal-bniedem ta’ l-art, hekk ukoll għad nilbsu x-
xbieha tal-bniedem tas-sema. Bħalma l-ewwel Adam indehes fil-bniedem u għamlu kollu kemm hu 
tiegħu, hekk issa l-bniedem jinkiseb kollu kemm hu tiegħu, hekk issa l-bniedem jinkiseb kollu minn 
Kristu, li ħalqu kollu, fdieh kollu, u għad jigglorifikah kollu.  
  
RESPONSORJU ara Salm 28(29):11; Iż 40:10 

 
R/. Il-Mulej jiġi u jinżel fost id-dija, bil-qawwa tiegħu miegħu: * Biex iżur lill-poplu tiegħu fis-

sliem, u jagħtih il-ħajja ta’ dejjem. 
V/. Sidna ġej bil-qawwa. * Biex iżur lill-poplu tiegħu fis-sliem, u jagħtih il-ħajja ta’ dejjem.  

 
TALBA 

 
Mulej, Alla tagħna, ħejjilna qlubna bil-qawwa tiegħek, biex, meta jiġi Kristu Ibnek, ikun jistħoqqilna 
noqogħdu miegħu fil-mejda tal-ħajja ta’ dejjem u nirċievu minn idejh l-ikel tas-sema. B’Ibnek Ġesù 
Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
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INNU 
 
Leħen qawwi qed jinstema’ 
biex ikeċċi d-dlamijiet: 
ejja nwarrbu t-thewdin fieragħ;  
Kristu ġej f’dawl is-smewwiet. 
 
Tqum fuq tagħha ruħna mħeddla, 
teħles mill-ġerħat tad-dnub; 
ġa qed tiddi kewkba ġdida; 
dalwaqt l-għadu jkun megħlub. 
 
Il-Ħaruf, mibgħut mill-għoli,  
ġej iħollna minn kull dejn; 
nitolbuh, bl-ilfiq u l-biki,  
jagħti l-maħfra, jħenn u jgħin. 
 
Biex fit-tieni miġja tiegħu,  
bl-art imwerwra taħt riġlejh, 
ma narawhx iqis ħtijietna, 
‘ma jressaqna b’tjieba lejh. 
 
Glorja lill-Missier fil-għoli, 
rebħ lill-Iben, kull tifħir 
lill-Ispirtu, kif jistħoqqlu, 
issa w dejjem, hekk isir. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Fid-dawl tiegħek, o Alla, naraw id-dawl.  
 

Salm 35 (36) 
 

Il-ħażen ifesfes lill-ħażin f'qiegħ qalbu; * 
m'hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh. 
 

Għax hu jiddandan bil-fehma tiegħu, * 
li Alla ma jsibx fih ħtija x'jistmell. 

Kliem fommu kollu qerq u gideb, * 
ma jimxix bil-għaqal, ma jagħmilx il-ġid. 

Fuq friexu jaħseb kif se jqarraq, * 
triq ħażina qabad, ma jwarrabx dak li hu ħażin. 
 

Mulej, sas-smewwiet tasal it-tjieba tiegħek, * 
sas-sħab il-fedeltà tiegħek. 

M'ogħla s-smewwiet il-ġustizzja tiegħek, * 
baħar bla qiegħ il-ħaqq tiegħek; 

Kemm hi għażiża t-tjieba tiegħek, o Alla! † 
Għad-dell ta' ġwenħajk  
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 jistkennu wlied il-bnedmin. * 
  bnedmin u bhejjem int tgħinhom, Mulej. 

Jixbgħu bil-ġid tad-dar tiegħek, * 
tisqihom ix-xmara ta' l-hena tiegħek. 

Għax għandek hemm l-għajn tal-ħajja, * 
fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. 
 

Żomm it-tjieba tiegħek ma' min jagħrfek, * 
il-ġustizzja tiegħek ma' min hu qalbu safja. 

Ma jersaqx għal fuqi riġel il-kburi, * 
ma titfagħnix 'il barra id il-ħażin. 

Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażen, * 
intefgħu 'l isfel u ma jistgħux iqumu. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Fid-dawl tiegħek, o Alla, naraw id-dawl.  
Ant. 2: Mulej, kbir int u msebbaħ, ta’ l-għaġeb u b’saħħtek.  
 

Kantiku Ġudit 16:1b-2. 13-16 
  

 Insġu għanja ta’ tifħir lil Alla tiegħi, * 

Għolluh, u sejjħu lil ismu. 

Għax il-Mulej hu Alla li jxejjen il-gwerer; * 

minn idejn l-għedewwa ħelisni. 

 

 Ngħanni lil Alla tiegħi għanja ġdida: * 

 Mulej, kbir int u msebbaħ ta’ l-għaġeb u b’saħħtek. 

 Lilek jaqdu l-ħlejjaq kollha, * 

 għax int tkellimt, u huma saru; 

 int bgħatt l-ispirtu tiegħek, u hu għamilhom. * 

 Ħadd ma jista’ jieqaf lill-leħen tiegħek. 

 Jitheżżu l-muntanji mill-qigħan tagħhom ma’ l-ibħra, * 

 jinħall il-ġebel bħax-xama’ quddiemek; 

 imma int tibqa’ turi ħnientek * 

 ma’ dawk li għandhom il-biża’ tiegħek. 

 

 Kbir hu għal dejjem * 

 min għandu l-biża’ tal-Mulej. 

 Glorja. 

 
Ant. 2: Mulej, kbir int u msebbaħ, ta’ l-għaġeb u b’saħħtek.  
Ant. 3: Għajjtu b’leħen ta’ ferħ lil Alla.  
 

Salm 46 (47) 
 

Popli kollha, ċapċpu idejkom, * 
għajjtu b'leħen ta' ferħ lil Alla! 

Għax il-Mulej, l-Għoli, hu tal-biża', * 
sultan kbir fuq l-art kollha. 
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Irażżan il-popli taħtna, * 

u l-ġnus iqiegħed taħt riġlejna. 
Hu jagħżlilna l-wirt tagħna, * 

il-kburija ta' Ġakobb, il-maħbub tiegħu. 
Tela' Alla b'għajat ta' ferħ, * 

il-Mulej bid-daqq tat-trombi. 
 

Għannu lil Alla, għannu, * 
għannu lis-sultan tagħna, għannu. 

Għax Alla s-sultan ta' l-art kollha: * 
għannulu bis-sengħa għanja sabiħa. 
 

Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, * 
joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. 

Jinġemgħu l-kbarat tal-popli * 
mal-poplu ta' Alla ta' Abraham. 

Għax ta' Alla huma l-kapijiet ta' l-art; * 
hu fil-għoli ħafna fuq kulħadd. 

Glorja. 
 
Ant. 3: Għajjtu b’leħen ta’ ferħ lil Alla.  
 
LEZZJONI QASIRA Iż 7:14b-15 
  

Ix-xebba ssir omm u jkollha iben u ssemmih Għimmanu-El; baqta u għasel jiekol, biex 
jagħraf iwarrab il-ħażin u jagħżel it-tajjeb. 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix inħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
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tul ħajjitna kollha, *  
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  
għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  
bil-maħfra ta’ dnubiethom,  

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  
li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix inħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu.  
  
PREĊI  
 
Il-Verb ta’ Alla ried jgħammar fostna, biex naraw il-glorja tiegħu. Mimlijin bil-ferħ u t-tama, 
ngħidulu:  

Kun magħna, Għimmanu-El. 
Prinċep li taħkem bil-ħaqq u d-dritt: 
- agħmel ħaqq lill-foqra u lill-maħqura. 
Sultan tas-sliem, li tbiddel ix-xwabel f’sikek tal-moħriet u l-lanez fi mnieġel: 
- biddel l-għira fi mħabba, u l-inġustizzji tagħna f’maħfra. 
Int, li ma tiġġudikax skond ma jidher fl-għajnejn: 
- agħraf lil dawk li huma tiegħek.  
Int, li ġej fis-sħab b’setgħa kbira: 
- agħmel li ma jkollniex għax nistħu meta nidhru quddiemek. 
  
Missierna 

 
Talba 

 
Mulej, Alla tagħna, ħejjilna qlubna bil-qawwa tiegħek, biex, meta jiġi Kristu Ibnek, ikun jistħoqqilna 
noqogħdu miegħu fil-mejda tal-ħajja ta’ dejjem u nirċievu minn idejh l-ikel tas-sema. B’Ibnek Ġesù 
Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen. 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
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Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
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lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 

Salm 118 (119): 9-16 
 

II (Bet) 
 

Kif jista' żagħżugħ jimxi safi fi triqtu? * 
Billi jħares il-kelma tiegħek. 

B'qalbi kollha jiena nfittxek; * 
tħallinix nitbiegħed mill-kmandamenti tiegħek. 
 

Jien żammejt kelmtek f'qalbi, * 
biex ma nidneb qatt kontrik. 

Imbierek int, Mulej! * 
Għallimni l-kmandamenti tiegħek. 
 

B'xufftejja jiena nxandar * 
id-digrieti kollha ta' fommok. 

Nifraħ fit-triq tal-preċetti tiegħek, * 
daqs kieku kelli l-għana kollu. 
 

Fuq il-preċetti tiegħek irrid naħseb, * 
u nżomm għajnejja fuq triqatek. 

Bil-kmandamenti tiegħek irrid nitgħaxxaq, * 
qatt ma ninsa l-kelma tiegħek. 

 Glorja. 
 

Salm 16 (17) 
 
I 
 

Isma', Mulej, il-kawża ġusta tiegħi, * 
ilqa' l-għajta tiegħi, 

agħti widen għat-talb tiegħi; * 
bla qerq huma xufftejja. 

Mingħandek toħroġ il-ġustizzja għalija, * 
għajnejk jaraw is-sewwa. 
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Jekk qalbi tiflili, jekk billejl iżżurni, * 

jekk inti ġġarrabni, ma ssib ebda qerq fija. 
Ma żbaljajtx bi kliemi, kif jagħmlu n-nies; * 

ħarist ruħi bi kliemek minn triqat il-ħżiena. 
Il-mixi tiegħi żammejt fi triqatek, 

qatt ma għotru riġlejja. 
  
Insejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla; * 

ressaq widintek lejja, isma' kliemi. 
Uri t-tjieba tiegħek ta' l-għaġeb; * 

int li teħles mill-għedewwa 
lil min jittama fil-leminija tiegħek. 

Bħal ħabba ta' l-għajn ħarisni, * 
għad-dell ta' ġwenħajk kenninni 

mill-ħżiena li jagħfsu fuqi, * 
mill-għedewwa qattiela li jdawwruni.  

 Glorja. 
 

II 
 

Għalqu qalbhom għall-ħniena, * 
minn fommhom joħroġ kliem kburi. 

Jiġu għal fuqi, minn kull naħa għalquni, * 
ħarsithom fuqi, biex ma' l-art jitfgħuni. 

Huma bħal iljun imxennaq għall-priża, * 
bħal ferħ ta' ljun moħbi wara l-mansab. 
 

Qum, Mulej, oħroġ għall-għadu u ġarrfu; * 
eħlisli ħajti minn id il-ħażin. 

B'sejfek, Mulej, b'idek mill-bnedmin eħlisni, * 
mill-bnedmin li ħajjet din l-art sehemhom. 

Ħa jimtlew bil-ġid tiegħek, † 
ħa jieklu sax-xaba' wliedhom, * 
u jibqgħalhom xi jħallu liż-żgħar tagħhom! 

Imma jien, fil-ħaqq, għad nara 'l wiċċek; * 
meta nqum, nithenna bid-dehra tiegħek. 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA ara Iż 2:11-12 
 

Jitniżżel ‘l isfel il-ħars merfugħ tal-bniedem, jiċċekken it-tkabbir tal-bnedmin, u l-Mulej waħdu 
f’dak il-jum jitgħolla.  

  
 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
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F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA        Iż 12:2 
 

Ara, Alla s-salvatur tiegħi, nittama u ma nibża’ xejn għax il-qawwa u t-tifħir tiegħi hu l-Mulej, hu 
sar is-salvazzjoni tiegħi.  

  
 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Dan 9:19 
 

Sidi, agħti widen; Sidi, aħfer; isma’, Sidi, u agħmel xi ħaġa; la tiddawwarx, għall-imħabba 
tiegħek innifsek, Alla tiegħi, għax il-poplu tiegħek imsemmi għalik.  

 

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
Mulej, Alla tagħna, ħejjilna qlubna bil-qawwa tiegħek, biex, meta jiġi Kristu Ibnek, ikun 

jistħoqqilna noqogħdu miegħu fil-mejda tal-ħajja ta’ dejjem u nirċievu minn idejh l-ikel tas-sema. Bi 
Kristu Sidna. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
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agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Alla jagħtini d-dawl u jsalvani, jeħlisni minn kull biża’. 
 

Salm 26 (27) 
 
I 
 

Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi; *  
minn min għandi nibża'? 

Il-Mulej hu l-kenn tiegħi; * 
quddiem min għandi nitwerwer? 

Meta jqumu għalija l-ħżiena, * 
biex jaħtfuni u jikluni, 

dawk li għandhom għalija, l-għedewwa tiegħi, * 
huma jitfixklu u jaqgħu. 

Mqar jekk eżerċtu jqum għalija, * 
xejn ma tibża' qalbi; 

mqar jekk gwerra tqum kontrija, * 
jiena nibqa' qalbi qawwija. 
 

Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej, * 
ħaġa waħda nfittex: 

li ngħammar f'dar il-Mulej * 
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tul il-jiem kollha ta' ħajti; 
biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej * 
u nbakkar fit-tempju tiegħu. 
 
Għax hu jaħbini fl-għarix tiegħu * 

meta nsib ruħi fil-għawġ; 
jistorni fis-satra ta' daru, * 

fuq blata fl-għoli jqegħedni. 
U issa tintrefa' rasi * 

fuq l-għedewwa ta' madwari. 
U jien noffri fit-tempju tiegħu 

sagrifiċċju b'għajat ta' ferħ. * 
Ngħanni u nfaħħar il-Mulej! 

 
 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Alla jagħtini d-dawl u jsalvani, jeħlisni minn kull biża’.  
Ant. 2: Jien wiċċek infittex, Mulej: la taħbix wiċċek minni. 
 

 
II 

 
Isma', Mulej, leħen l-għajta tiegħi, * 

ħenn għalija u weġibni. 
"Ejja," għedt f'qalbi, "fittex 'il wiċċu"; * 

jien wiċċek infittex, Mulej. 
La taħbix wiċċek minni, * 

la twarrabx bl-herra l-qaddej tiegħek. 
Inti l-għajnuna tiegħi; tħallinix * 

titlaqnix, Alla tas-salvazzjoni tiegħi. 
Għalkemm telquni missieri u ommi, * 

il-Mulej jilqagħni għandu. 
 

Urini, Mulej, it-triq tiegħek, * 
mexxini minn mogħdija dritta 

minħabba l-għedewwa tiegħi. 
 

Titlaqnix għax-xewqa ta' l-għedewwa tiegħi; † 
għaliex xhieda qarrieqa qamu kontrija, * 
li l-qerq jarmu man-nifs tagħhom. 
 

Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej * 
f'art il-ħajjin. 

Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek; * 
ittama fil-Mulej. 

 
 Glorja lill-Missier...... 
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Ant. 2: Jien wiċċek infittex, Mulej: la taħbix wiċċek minni.  
Ant. 3: Hu l-kbir fost il-ħlejjaq kollha, hu l-ewwel f’kollox. 

 
Kantiku ara Kol 1:12-20 

 

Roddu ħajr lill-Missier, † 

li għamilkom denji * 

li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl.  

Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, * 

u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-għażiż,  

 li bih għandna l-fidwa, * 

il-maħfra tad-dnubiet. 

 

Hu x-xbieha ta’ Alla li ma jidhirx, * 

il-kbir fost il-ħlejjaq kollha;  

għax bih kien maħluq kollox, * 

fis-sema u fl-art,  

dak kollu li jidher † 

u dak kollu li ma jidhirx, * 

troni u ħakmiet, prinċipati u setgħat. 

 

Kollox bih u għalih kien maħluq, † 

hu qabel kollox, * 

u kollox bih qiegħed iżomm. 

 

Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja; † 

hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, * 

sabiex ikun hu l-ewwel f’kollox. 

 

Fih għoġobha tgħammar il-milja kollha tad-divinità, * 

fih Alla għoġbu jerġa jħabbeb kollox miegħu,  

u bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib, * 

ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art. 

 
 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Hu l-kbir fost il-ħlejjaq kollha, hu l-ewwel f’kollox.  
 
 
 
 
LEZZJONI QASIRA            1 Kor 4:5 

Tiġġudikawx qabel il-waqt, qabel ma jiġi l-Mulej. Hu għad joħroġ għad-dawl dak li hu moħbi fid-
dlam, u jikxef il-fehmiet moħbija fil-qlub. Mbagħad kull wieħed Alla jfaħħru skond ma jkun 
jistħoqqlu. 

 

 RESPONSORJU QASIR 
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R. Ejja ħalli teħlisna, * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Ejja. 
V. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Glorja. Ejja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Minn Sijon toħroġ il-liġi, u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Minn Sijon toħroġ il-liġi, u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm.  
 
PREĊI 
 
Alla l-Missier bagħtilna lil Ibnu, biex iġibilna s-sliem għal dejjem. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u 
ngħidulu: 

Tiġi saltnatek, Mulej. 
Missier qaddis, ħares il-Knisja tiegħek:  
- ejja żur din id-dielja li ħawwlet il-leminija tiegħek. 
Ftakat fl-ulied kollha ta’ Abraham, o Alla, għax int fidil: 
- agħtina li sseħħ il-wegħda li għamilt lil missirijietna. 
Itfa’ ħarstek fuq il-ġnus kollha, o Alla ta’ ħniena bla tarf: 
- iġmagħhom ilkoll fil-mergħat tiegħek.  
Ftakar ukoll f’dawk li ħallew din il-ħajja fis-sliem tiegħek: 
- ilqagħhom fil-glorja ma’ Ibnek.  
 
Missierna 

Talba 
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Mulej, Alla tagħna, ħejjilna qlubna bil-qawwa tiegħek, biex, meta jiġi Kristu Ibnek, ikun 
jistħoqqilna noqogħdu miegħu fil-mejda tal-ħajja ta’ dejjem u nirċievu minn idejh l-ikel tas-sema. 
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem 
ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

L-ERBGĦA 
 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
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jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant.1: Mulej, kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 

 
Salm 30 (31): 1-6 

 
Talba ta’ mnikket, li jittama 
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Missier, nerħi ruħi f’idejk. (Lq 23:46) 
 

Fik, Mulej, jien nistkenn; * 
ma jkolli qatt għax nirgħex. 

Fil-ġustizzja tiegħek salvani, * 
agħtini widen u fittex eħlisni. 

Kun blata tal-kenn għalija, * 
fortizza qawwija ta' salvazzjoni. 

  
Inti l-blata u l-fortizza tiegħi; * 

f'ġieħ ismek mexxini u wassalni. 
Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, * 

għax inti l-qawwa tiegħi. 
  
F'idejk jien nerħi ruħi; * 

int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. 
 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Mulej, kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni. 
Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej. † 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 129 (130) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħ 
 

Hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. (Mt 1:21) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: 
† isma', Sidi, il-leħen tiegħi! 
Ħa jkunu widnejk miftuħa, * 

jiena u nitolbok bil-ħniena. 
  
Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, * 

Sidi, min jista' jżomm sħiħ? 
Imma għandek hemm il-maħfra, * 

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. 
 

Jien lill-Mulej nistenna, * 
ruħi f'kelmtu tittama. 

Tistenna ruħi lil Sidi, * 
aktar milli l-għassiesa s-sebħ. 

  
Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, * 

jistenna Iżrael lill-Mulej! 
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, * 
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u l-fidwa għandu bil-kotra. 
Hu li jifdi lil Iżrael * 

minn ħtijietu kollha. 
Glorja. 

 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej.  
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Ef 4:26-27 
 

Tidinbux tħallux ix-xemx tgħib fuq il-korla tagħkom, u tagħtux il-wisa’ lix-xitan.  
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

 
Talba 
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Mulej Ġesù Kristu, int b’qalb ħelwa u umli toffri madmad ħelu u toqol ħafif lil min jimxi warajk; ilqa’ 
x-xewqat qaddisa u l-ħidmiet li għamilna llum u agħtina li nistrieħu fis-sliem biex inqumu aktar ħfief 
għas-servizz tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
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Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  
Omm qaddisa ta’ Alla:  

la twarrabx minn quddiemek  
it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  
o Verġni glorjuża u mbierka.  
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IL-ĦAMIS 

TAL-EWWEL ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tal-Hamis tal-1 ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 
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Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Verb etern li ġejt mis-sema,  
dawl li ħriġt mingħand Missierek, 
int, li għoġbok issir bniedem, 
reġġa’ d-dinja lejn is-sewwa 
 
Imla ‘l qlubna bid-dawl tiegħek,  
kebbes fina nar imħabbtek, 
ħalli nilqgħu twissijietek 
u mill-biża’ nkunu ħielsa. 
 
Int għad tiġi bħala Mħallef, 
tagħmel ħaqq mill-għemil tagħna, 
lil min telqek titlaq lilu, 
u lill-ġusti trodd is-saltna. 
 
F’dak il-Jum tħallix li mmorru 
f’telfien ieħor għal ħtijietna, 
iżd’għal dejjem żommna miegħek 
f’xirka mal-ħenjin fis-sema. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
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Ant. 1: Il-kelma tal-Mulej hi tarka għal kull min jistkenn fih. 

 

Salm 17 (18):31-51 

 

IV 

 

Dritta hi t-triq ta' Alla; * 
safja hi l-kelma tal-Mulej. 

Tarka huwa Alla * 
għal kull min jistkenn fih. 

Għax min hu Alla ħlief Jaħweh? * 
Min hu blata ħlief Alla tagħna? 

Hu Alla, li ħażżimni bil-qawwa; * 
fetaħli triq dritta quddiemi. 

Bħal taċ-ċriev jagħmilli riġlejja, * 
fuq l-għoljiet fis-sod iqegħedni. 

Idejja jħarriġli għat-taqbida; * 
ark tal-bronż jiġbdu dirgħajja. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Il-kelma tal-Mulej hi tarka għal kull min jistkenn fih.  

Ant. 2: Il-leminija tiegħek, Mulej, għenitni. 

 

V 

 

Int tajtni t-tarka tas-salvazzjoni tiegħek, * 
lemintek għenitni, l-għajnuna tiegħek kabbritni. 

Int wessajtli t-triq quddiemi, * 
u ma tfixklux riġlejja. 

Neħodha għal wara l-għedewwa u nilħaqhom, * 
ma nerġax lura qabel neqridhom. 

Nagħtihom daqqa, ma jqumux iżjed minnha; * 
jaqgħu mirbuħa taħt riġlejja. 

Int tħażżimni bil-qawwa għat-taqbida, * 
taħti titfa' 'l dawk li jqumu għalija. 

  
Iġġiegħel l-għedewwa jaħarbu quddiemi; * 

jien neqred 'il dawk li jobogħduni. 
Jgħajjtu għall-għajnuna, u ħadd ma jgħinhom; * 

lill-Mulej isejjħu, u ma jweġibhomx. 
 

Bħat-trab itir mar-riħ nagħmilhom, * 
bħat-tajn tat-triqat ngħaffeġ fuqhom. 

Int teħlisni minn poplu ġellied, † 
fuq il-ġnus inti tqegħedni; * 
u poplu, li ma nafux, jaqdini. 

Malli jisimgħu bija, joqogħdu għalija; * 
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il-barranin jinxteħtu sa l-art quddiemi. 
Il-barranin jaqgħu mifnija, * 

joħorġu mwerwra mill-fortizza tagħhom. 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Il-leminija tiegħek, Mulej, għenitni. 

Ant. 3: Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi! 
 

VI 
 

Ħaj il-Mulej! Mbierek hu, il-blata tiegħi! * 
Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi! 

Alla, li għenni biex tħallast mill-għedewwa, * 
li qegħedli l-ġnus taħt riġlejja! 

Int teħlisni mill-għedewwa tiegħi, † 
tqegħedni fuq min jaħbat għalija, * 
teħlisni min-nies tad-dnewwa. 
 

Għalhekk infaħħrek fost il-ġnus, Mulej, * 
u ngħanni t-tifħir ta' ismek. 

Hu jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu, † 
juri mħabbtu mal-midluk tiegħu; * 
ma' David u nislu għal dejjem. 

 Glorja. 
 
Ant. 3: Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi!  
 

V/. Isimgħu, ġnus, il-kelma tal-Mulej. 
R/. U xandruha sa truf l-art. 
 
 
 
LEZZJONI 1 
 
Bidu tal-Ktieb tal-Profeta Iżaija        Iż. 16:1-5; 17:4-8 
 

Mowab jistkenn f’Sijon. Efrajm idur lejn il-Mulej 

 

Ibagħtu l-ħrief lil sid l-art, 

minn Sela, mix-xagħra, lejn l-għolja ta' Sijon! 

U jkunu bħal għasafar maħruba, bil-bejta mtajjra,  

il-bniet ta' Mowab huma u jaqsmu l-Arnon. 

"Agħtina parir, ħu deċiżjoni! 

agħmel dellek f'nofsinhar bħal-lejl, 

aħbi lill-mitlufin, tikxifx il-maħrubin!" 

Ħa jgħammru miegħek il-maħrubin ta' Mowab, 

kun kenn għalihom minn quddiem il-qerried; 

għaliex intemm it-tirann ; 

għabet il-qerda, u ntemm il-qerried mill-art. 
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U jitwaqqaf fuq it-tjieba t-tron, 

u joqgħod fuqu fis-sod, fit-tinda ta' David, 

imħallef li jfittex id-dritt, 

u ħafif biex jagħmel il-ġustizzja. 

U jiġri f'dak il-jum : 

is-sebħ ta' Ġakobb jidbiel u s-simna ta' laħmu togħlob. 

Jiġrilu bħal meta l-ħassad jaqbad iż-żara' 

u driegħu jaħsad is-sbul; 

u jiġrilu bħal wieħed li jiġbor is-sbul 

fil-wied ta' Refajim. 

Jifdallu biss xi erba' żebbuġiet, 

tnejn jew tliet żibġiet f’tarf il-fergħa, 

erbgħa jew ħamsa f’tarf il-friegħi tas-siġra : 

l-oraklu tal-Mulej Alla ta' Iżrael. 

Dakinhar il-bniedem idur lejn min għamlu; 

idawwar għajnejh lejn il-Qaddis ta' Iżrael. 

Ma jħarisx iżjed lejn l-artali li għamlu jdejh, 

ma jħarisx aktar fuq li għamlu subgħajh: 

ix-xbihat ta' l-Asera u l-plieri tax-xemx. 

  

RESPONSORJU         Ġer 33:15. 16; Iż 16:5 
 
R/. Intella’ minn-nisel ta’ David rimja tas-sewwa, bniedem li jagħmel il-ġustizzja u s-sewwa fil-pajjiż. 
* U għalhekk isejjħulu: ‘Il-Mulej is-sewwa tagħna’. 
V/. U jitwaqqaf fuq it-tjieba t-tron, u joqgħod fuqu bis-sod imħallef li jfittex id-dritt. * U għalhekk 
isejjħulu: ‘Il-Mulej is-sewwa tagħna’. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mit-Tifsir tad-djaknu San Efrem fuq id-“Diatessaron” 
 

Ishru, għax reġa’ ġej 
 

Biex ma jħallix lid-dixxipli jistaqsuh dwar iż-żmien tal-miġja tiegħu, Kristu qal: Dik is-siegħa ma jafha 
ħadd, anqas l-anġli, anqas l-Iben. M’hix biċċa tagħkom li tkun tafu l-jiem u ż-żmien. Dan kollu 
ħbihulna biex aħna nishru u kull wieħed minna jaħseb li se jiġri fi żmienna. Kieku qalilna meta 
għandu jiġi, il-miġja tiegħu kienet tħallina berdin, u x-xewqa tagħha ma kinitx tibqa’ tħeġġeġ lill-
ġnus u ż-żminijiet sa meta d-dehra sseħħ. Huwa qal li għandu jiġi, iżda ma qalx meta ġej, biex in-nies 
ta’ kull żmien jistennewh bil-ħerqa. 

Għalkemm il-Mulej fissrilna s-sinjali tal-miġja tiegħu, aħna ma naslu qatt biex insiru nafu t-
tmiem tagħhom; għax sinjali bħal dawn diġa’ dehru u għaddew bosta drabi minn fuq id-dinja, u 
għadhom isiru sa llum. Mela t-tieni miġja tiegħu tkun tixbah lill-ewwel waħda.  

Bħalma stennewh in-nies it-tajba u l-profeti, li stħajjluh se jidher fi żmienhom, hekk ukoll 
illum kull fidil jixtieq jilqgħu fi żmienu, għax il-jum tal-miġja tiegħu ma wrihulniex: u dan għamlu l-
iżjed biex ħadd ma jaħseb li Sidna qiegħed taħt xi destin agħma jew li hu marbut ma’ xi siegħa, hu li 
għandu s-setgħa u l-ħakma fuq kull tqassim ta’ ġrajja u żmien. Kif jista’ jkun moħbi għalih dak iż-
żmien ladarba hu stess iddeterminah u fisser ukoll is-sinjali tal-miġja tiegħu? Għalhekk il-kliem li qal 
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qalu biex jagħti dinjità lil dawn is-sinjali, u biex minn dakinhar ‘il quddiem kulħadd u f’kull żmien 
jibda jistenna li se jara f’ħajtu l-miġja tal-Mulej isseħħ. 

Ishru mela, għax meta l-ġisem jorqod inkunu taħt il-ħakma tan-natura, u l-ħidma tal-ġisem 
ma tkunx ġejja mir-rieda tagħna iżda imbuttata minn-natura. U meta l-ispirtu jkun mitluf fin-ngħas, 
bħalma hu n-ngħas tan-nuqqas ta’ ħila, jew in-ngħas tad-diqa, l-għadu jeħodna f’idejh u jagħmel 
bina dak li ma rridux. Għax jekk il-qawwa taħkem lin-natura, imma l-għadu tagħna jaħkem lill-
ispirtu.  

Meta l-Mulej qalilna biex nishru, l-ordni tiegħu tahulna sew għall-ġisem u sew għar-ruħ; 
għall-ġisem, biex ma jħallix in-ngħas jagħmel bih; għar-ruħ, biex ma tintelaqx u ma tintrehiex, kif 
tgħid ukoll l-Iskrittura: Stenbħu, intom il-ġusti; u Qomt, u għadni miegħek; u band’oħra: Taqtgħux 
qalbkom. Aħna li għandna l-ministeru, ma naqtgħux qalbna. 
  
RESPONSORJU Iż 55:3-4; Atti 28:28 

 
R/. Nagħmel patt magħkom għal dejjem, skond il-wegħdiet li mħabbti għamlet lil David: * 

Ara, jien qegħedtek xhud fost il-ġnus, prinċep u leġiżlatur fuq il-popli. 
V/. Din is-salvazzjoni ta’ Alla ntbagħtet lill-pagani; huma jisimgħu. * Ara, jien qegħedtek xhud 

fost il-ġnus, prinċep u leġiżlatur fuq il-popli.  
 

TALBA 
 
Qanqal, Mulej, is-setgħa tiegħek, u b’qawwa kbira agħtina l-għajnuna, biex il-laqgħa tagħna 
miegħek, imfixkla bi dnubietna, titħaffef bil-grazzja u l-maħfra tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li 
miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

 
 
 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Leħen qawwi qed jinstema’ 
biex ikeċċi d-dlamijiet: 
ejja nwarrbu t-thewdin fieragħ;  
Kristu ġej f’dawl is-smewwiet. 
 
Tqum fuq tagħha ruħna mħeddla, 
teħles mill-ġerħat tad-dnub; 
ġa qed tiddi kewkba ġdida; 
dalwaqt l-għadu jkun megħlub. 
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Il-Ħaruf, mibgħut mill-għoli,  
ġej iħollna minn kull dejn; 
nitolbuh, bl-ilfiq u l-biki,  
jagħti l-maħfra, jħenn u jgħin. 
 
Biex fit-tieni miġja tiegħu,  
bl-art imwerwra taħt riġlejh, 
ma narawhx iqis ħtijietna, 
‘ma jressaqna b’tjieba lejh. 
 
Glorja lill-Missier fil-għoli, 
rebħ lill-Iben, kull tifħir 
lill-Ispirtu, kif jistħoqqlu, 
issa w dejjem, hekk isir. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Qum, arpa u ċetra! Ħa nqajjem sbiħ il-jum! 
 

Salm 56 (57) 
 

Ħenn għalija, o Alla, ħenn għalija, * 
għax fik jiena nsib il-kenn tiegħi; 

għad-dell ta' ġwenħajk nistkenn, * 
sakemm jgħaddi l-hemm minn fuqi. 

Insejjaħ lil Alla l-Għoli, * 
lil Alla, li jieħu ħsiebi. 
 

Jibgħat mis-sema u jsalvani; † 
jitfa' l-għajb fuq min jgħaffiġni; * 
jibgħat Alla t-tjieba u l-fedeltà tiegħu.  

Ninsab mimdud qalb l-iljuni, * 
li jaħtfu lill-bnedmin; 

snienhom lanez u vleġeġ, * 
u lsienhom sejf misnun. 

 Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla! * 
Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha! 

  
Xibka ħejjewli fil-mogħdija; * 

għal ftit ma waqajtx fiha. 
Ħofra ħaffruli quddiemi, * 

iżda huma waqgħu fiha. 
  
Sħiħa qalbi, o Alla, sħiħa qalbi; * 

ħa ngħanni u ninseġ għanja: 
"Qum, ruħ tiegħi, qum, arpa u ċetra! * 

Ħa nqajjem sbiħ il-jum!" 
Infaħħrek, Sidi, fost il-popli, * 

ngħannilek fost il-ġnus; 
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għax m'ogħla s-smewwiet it-tjieba tiegħek, * 
sas-sħab il-fedeltà tiegħek.  

Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla! * 
Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha!  

 Glorja. 
 
Ant. 1: Qum, arpa u ċetra! Ħa nqajjem sbiħ il-jum!  
Ant. 2: Il-Mulej jgħid: Il-poplu tiegħi bil-ġid inxebbgħu.  
 

Kantiku Ġer 31:10-14 
  

Isimgħu, ġnus, kelmet il-Mulej, * 

xandruha 'l bogħod fil-gżejjer: 

għidu: 'Dak li xerred lil Iżrael jiġbru, * 

u jħarsu kif ragħaj iħares il-merħla tiegħu.” 

 

Għax il-Mulej feda lil Ġakobb, * 

ħelsu minn id wieħed aqwa minnu. 

Għad jiġu u jgħannu fuq l-għolja ta' Sijon, * 

u wiċċhom jiddi minħabba t-tjieba tal-Mulej; 

minħabba l-qamħ, u l-inbid ġdid u ż-żejt, * 

u l-imrieħel tan-nagħaġ u l-baqar; 

u huma jsiru bħal ġnien imsoqqi tajjeb, * 

ma jkunux iżjed mifnija. 

  

"Mbagħad jiżfnu x-xbejbiet bil-ferħ, * 

jifirħu ż-żgħażagħ u x-xjuħ; 

u jiena nbiddel il-vistu tagħhom f'hena, * 

infarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom. 

Il-qassisin nimliehom bl-abbundanza, * 

u l-poplu tiegħi bil-ġid inxebbgħu". 

 Glorja. 

 
Ant. 2: Il-Mulej jgħid: Il-poplu tiegħi bil-ġid inxebbgħu.  
Ant. 3: Il-Mulej hu kbir, u jistħoqqlu t-tifħir f’Sijon. 
 

Salm 47 (48) 
 

Kbir il-Mulej, ta' min ifaħħru ħafna * 
fil-belt ta' Alla tagħna. 

L-għolja qaddisa tiegħu, għolja mill-isbaħ, * 
l-għaxqa ta' l-art kollha. 

L-għolja ta' Sijon fil-qalba tat-tramuntana; * 
hi l-belt tas-sultan il-kbir.  

Alla fil-fortizzi tagħha * 
wera ruħu bħal sur qawwi. 
 

Ara, is-slaten ingħaqdu, * 
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mxew ilkoll flimkien; 
kif rawha, baqgħu mistagħġba, * 

tfixklu u ħarbu. 
Hemm qabdithom rogħda kbira, * 

u wġigħ bħal dak tal-ħlas. 
Bir-riħ tal-lvant int tfarrak * 

l-iġfna ta' Tarsis. 
  
Kif smajna, hekk rajna f'belt il-Mulej ta' l-eżerċti, † 

fil-belt ta' Alla tagħna. * 
Alla jżommha sħiħa għal dejjem! 

Naħsbu, o Alla, fuq it-tjieba tiegħek * 
f'nofs it-tempju tiegħek. 

Bħal ismek, o Alla, hekk tifħirek, † 
sa truf l-art jasal. * 
Il-leminija tiegħek bis-sewwa mimlija. 

Tithenna l-għolja ta' Sijon, † 
jifirħu l-bliet ta' Ġuda, * 
minħabba l-ġudizzji tiegħek. 
 

Duru ma' Sijon, duru dawra magħha, * 
araw kemmil torri għandha. 

Ħarsu sewwa lejn is-swar tagħha, † 
duru bir-reqqa l-fortizzi tagħha, * 
biex ixxandru lin-nisel ta' wrajkom: 

Dan hu Alla! † 
Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem; * 
hu jmexxina għal dejjem! 

Glorja. 
 
Ant. 3: Il-Mulej hu kbir, u jistħoqqlu t-tifħir f’Sijon.  
 
LEZZJONI QASIRA    Iż 45:8 
  

Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja, ħa tinferaq l-art u tinbet 
is-salvazzjoni u flimkien magħha tnibbet il-ġustizzja. 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Nistenna lill-Mulej, is-salvatur tiegħi: noqgħod nistennieh, għax hu fil-qrib, ħallelujah. 
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
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biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  
u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  
u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  
li jagħtina  

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  
naqduh bla biża’  

tul ħajjitna kollha, *  
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  
għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  
bil-maħfra ta’ dnubiethom,  

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  
li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Nistenna lill-Mulej, is-salvatur tiegħi: noqgħod nistennieh, għax hu fil-qrib, ħallelujah.  
  
 
PREĊI  
 
Kristu, l-għerf u l-qawwa ta’ Alla, jitgħaxxaq li jkun fost il-bnedmin. Nitolbuh b’tama kbira u 
ngħidulu:  

Kun magħna, Mulej. 
Mulej Ġesù Kristu, int sejjaħtilna fis-saltna tiegħek tad-dawl: 
- agħmel li ngħixu sewwa kif jixraq lil Alla u nogħġbuh f’kollox. 
Int tinsab fostna, imma d-dija m’għarfitekx: 
- uri wiċċek lill-bnedmin.  
Int aktar minna stess tinsab qrib tagħna:  
- qawwilna qalbna bit-tama tas-salvazzjoni. 
Inti l-għajn tal-qdusija: 
- żommna qaddisin u bla tebgħa sal-jum tal-miġja tiegħek. 
 
Missierna 

 
Talba 

 
Qanqal, Mulej, is-setgħa tiegħek, u b’qawwa kbira agħtina l-għajnuna, biex il-laqgħa tagħna 
miegħek, imfixkla bi dnubietna, titħaffef bil-grazzja u l-maħfra tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li 
miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
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Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

T-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
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Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

Salm 118 (119): 17-24 
 

III (Gimel) 
 

Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, * 
agħtini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek. 

Iftaħli għajnejja, * 
biex nara l-għeġubijiet tal-liġi tiegħek. 
 

Barrani jien fuq l-art; * 
taħbix minni l-kmandamenti tiegħek. 

Tinfena qalbi l-ħin kollu * 
bix-xewqa tad-digrieti tiegħek. 
 

Il-kburin inti ċċanfarhom; * 
misħut min jitbiegħed mill-kmandamenti tiegħek. 

Neħħi minn fuqi t-tagħjir u tkasbir tagħhom, * 
għax jiena nħares il-preċetti tiegħek. 
 

Mqar jekk il-kbarat joqogħdu jqassu fuqi, * 
fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb  
il-qaddej tiegħek. 

Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, * 
huma jagħtuni l-parir tajjeb. 

 Glorja. 
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Salm 24 (25) 
 
I 
 

Lejk jien nerfa' ruħi, * 
Mulej, Alla tiegħi. 

Fik jien nittama, ma jkollix għax nitħawwad; * 
ma jifirħux l-għedewwa tiegħi minħabba fija. 

Kull min jittama fik ma jkollux għax jitħawwad; * 
jitħawwad min malajr jonqsok mill-kelma. 

Triqatek, Mulej, għarrafni, * 
il-mogħdijiet tiegħek għallimni. 

Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, † 
għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. * 
Għalik nixxennaq il-jum kollu. 
 

Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek, * 
għax huma minn dejjem, Mulej. 

Tiftakarx fil-ħtijiet u d-dnubiet ta' żgħożiti: † 
inti tajjeb, Mulej; * 
ftakar fija skond it-tjieba tiegħek. 

  
Tajjeb u sewwa l-Mulej; * 

għalhekk juri triqtu lill-ħatja. 
Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, * 

jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. 
 

Il-mogħdijiet tal-Mulej kollhom tjieba u fedeltà * 
għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. 

Minħabba l-isem tiegħek, Mulej, * 
aħfirli ħżuniti, kbira kemm hi kbira. 

 Glorja. 
 

II 
 

Min hu dak li għandu l-biża' tal-Mulej? * 
Lilu hu juri t-triq li għandu jagħżel. 

Fil-ġid hu jgħammar, * 
uliedu jiksbu l-art. 
 

Midħla l-Mulej ta' dawk li jibżgħu minnu, * 
lilhom jgħarraf il-patt tiegħu. 

Għajnejja dejjem fil-Mulej, * 
għax hu mix-xbiek jaqlagħli riġlejja. 
 

Dur lejja u kun twajjeb miegħi, * 
għax jiena fqajjar u waħdi. 

Serraħli qalbi mid-dwejjaq, * 
minn-niket tiegħi eħlisni. 
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Ara n-niket u d-dwejjaq tiegħi, * 
u aħfirli ħtijieti kollha. 

Ara kemm kotru l-għedewwa tiegħi, * 
x'mibegħda qawwija għandhom għalija. 
 

Ħarisli ħajti u eħlisni; * 
la nistkenn fik, m'għandix għax ninfixel. 

Is-sewwa u d-dritt iħarsuni, * 
għax jien fik ittamajt. 
 

Eħles, o Alla, lil Iżrael, * 
mid-dwejjaq tiegħu kollha! 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA Mik 5:3-4a 
 

Dak li jaħkem fuq Iżrael joqgħod jirgħa l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-Mulej, fis-sebħ ta’ 
isem il-Mulej Alla tiegħu. U huma jgħixu bi kwiethom, għax imbagħad is-setgħa tiegħu tkun 
xterdet sat-trufijiet ta’ l-art. U dan ikun is-sliem. 

 

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA           Hag 2:6. 9 
 

Dalwaqt, ftit ieħor biss, u jiena nheżheż is-smewwiet u l-art, il-baħar u l-blat. Il-glorja ta’ l-
aħħar ta’ dan it-tempju tkun akbar minn ta’ qabel, u f’dan il-post jiena nġib is-sliem, jgħid il-
Mulej ta’ l-eżerċti. 

 

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Mal 3:20 
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Għalikom li tibżgħu minn ismi titla’ x-Xemx tal-ġustizzja, bir-raġġi tagħha li jagħtu s-saħħa, 
u intom toħorġu taqbżu qiskom għoġiela msemmna, jgħid il-Mulej ta’ l-eżerċti. 

 

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
Qanqal, Mulej, is-setgħa tiegħek, u b’qawwa kbira agħtina l-għajnuna, biex il-laqgħa tagħna 

miegħek, imfixkla bi dnubietna, titħaffef bil-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
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Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

 

SALMODIJA 
 
Ant. 1: Jien sejjaħtlek, u int fejjaqtni, Mulej; infaħħrek għal dejjem. 
 

Salm 29 (30) 
 
Ngħollik, Mulej, għax erfajtni, * 

u ma ferraħtx l-għedewwa tiegħi bija. 
Mulej, Alla tiegħi, jien sejjaħtlek; * 

sejjaħtlek, u int fejjaqtni. 
Mulej, tellajtli mill-mewt 'il ruħi, * 

ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. 
 

Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu, * 
faħħru l-isem imqaddes tiegħu. 

Għax ftit iddum is-saħna tiegħu, * 
iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu. 

Fil-għaxija jidħol il-biki, * 
fil-għodu jidwi l-għajat ta' ferħ. 

Mela jien għedt fl-aħjar tiegħi: * 
"Żgur li qatt ma niċċaqlaq! " 

Mulej, bil-pjaċir tiegħek * 
fuq muntanja qawwija qegħedtni; 

mbagħad ħbejt wiċċek minni, * 
u jien tħawwadt għalkollox. 

Lilek sejjaħt, Mulej; * 
lil Sidi tlabt il-ħniena. 

  
X'tieħu int jekk inkun mejjet, * 

jekk jiena ninżel fil-qabar? 
Se jfaħħrek forsi t-trab? * 

Se jxandar il-fedeltà tiegħek? 
Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija; * 

kun, Mulej, l-għajnuna tiegħi. 
  
Int bdilt fi żfin l-għali tiegħi, * 

neżżajtni min-niket, bil-ferħ ħażżimtni. 
Għalhekk ruħi tgħannilek bla heda; * 

Mulej, Alla tiegħi, nfaħħrek għal dejjem! 
 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Jien sejjaħtlek, u int fejjaqtni, Mulej; infaħħrek għal dejjem.  
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Ant. 2: Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej. 
 

Salm 31 (32) 
 

Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura, * 
li għandu d-dnub tiegħu mistur! 

Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej, * 
u ma għandu ebda qerq f'qalbu! 
 

Jien bqajt sieket, u nfena ġismi, * 
jiena u nokrob il-jum kollu. 

Għax lejl u nhar it-toqol ta' idek fuqi; * 
saħħti nfniet bħal bis-sħana tas-sajf. 

Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek, * 
u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. 

Jien għedt: "Quddiem il-Mulej nistqarr ħtijieti." * 
U int ħfirtli l-ħażen ta’ dnubi. 

  
Għalhekk kull min hu twajjeb 

lilek jitlob fi żmien in-niket. * 
 Jekk ifuru ilmijiet kotrana,  
 lilu qatt ma jilħquh. 
Int kenn għalija, mit-taħbit tħarisni, * 

iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. 
Ngħallmek u nurik it-triq li għandek tieħu; * 

inwissik, u nżomm għajnejja fuqek. 
Tkunux bla sens bħaż-żiemel u l-bagħal, † 

li bil-lġiem u r-riedni trażżanhom, * 
biex jirnexxilek tiġbidhom lejk. 
 

Ħafna huma t-tbatijiet tal-ħżiena; * 
iżda min jittama fil-Mulej jitħaddan bil-ħniena. 

Ifirħu, twajbin, u thennew fil-Mulej; * 
għajjtu bil-ferħ, intom ilkoll ta' qalbkom safja.  

 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej.  
Ant. 3: Il-Mulej Alla tah is-setgħa, l-ġieħ u s-saltna, u l-ġnus kollha jaqduh. 
 

Kantiku Apok 11:17-18 ; 12:10b-12a 
 

 Niżżuk ħajr, Mulej, Alla li tista' kollox, † 

  li int u li kont, * 

  talli ħadt il-qawwa l-kbira tiegħek u bdejt issaltan. 

 

 Il-ġnus imtlew bil-korla, † 

  Imma ġiet il-korla tiegħek *  

  u wasal iż-żmien li jsir ħaqq mill-mejtin  

 u jingħata l-ħlas mistħoqq, * 
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  lill-qaddejja tiegħek il-profeti, 

 lill-qaddisin u 'l dawk li jibżgħu minn ismek, * 

  kemm iż-żgħar u kemm il-kbar.  

 Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa,  

  u s-Saltna ta' Alla tagħna, *  

   u s-setgħa tal-Messija tiegħu,  

 għax twaddab 'il barra dak li jixli 'l ħutna, * 

  li lejl u nhar jixlihom quddiem Alla tagħna. 

 U huma ħarġu rebbieħa fuqu 

  bis-saħħa ta’ demm il-Ħaruf * 

  u bis-saħħa tax-xhieda li taw,  

 u xejn ma għożżew ħajjithom, * 

  hekk li ħadu saħansitra l-mewt. 

 Għalhekk ifirħu, smewwiet, * 

  u intom li tgħammru fihom.  

 

 Glorja lill-Missier....... 

 
Ant. 3: Il-Mulej Alla tah is-setgħa, l-ġieħ u s-saltna, u l-ġnus kollha jaqduh.  
 
LEZZJONI QASIRA           Ġak 5:7-8. 9b 
 

Ħuti, issabbru sa ma jasal il-Mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott għażiż 
ta' l-art, sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħħra. Stabru intom ukoll, qawwu qalbkom, għax il-
miġja tal-Mulej hi fil-qrib. Ara l-Imħallef qiegħed hawn, quddiem il-bieb!  

 

 RESPONSORJU QASIR 

 
R/. Ejja ħalli teħlisna, * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Ejja. 
V/. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Glorja. Ejja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
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Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 
u għolla ċ-ċkejknin. 

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 
u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 
għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek.  

  
PREĊI 
 
Ħuti għeżież, Kristu huwa d-dawl imwiegħed permezz tal-profeti lil dawk li qegħdin fid-dell tal-
mewt. Nitolbuh u ngħidulu: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Verb ta’ Alla, int fil-bidu ħlaqt kollox, u fil-milja taż-żminijiet sirt bniedem bħalna: 
- ejja salvana mill-mewt. 
Dawl tassew, inti ddawwal lil kull bniedem: 
- ejja keċċi d-dlamijiet tagħna, li ma nafu xejn.  
Iben waħdieni ta’ Alla, inti minn dejjem fi ħdan il-Missier: 
- ejja għarrafna t-tjieba ta’ Alla.  
Kristu Ġesù, int ġejt fostna bħala iben ta’ bniedem: 
- ejja agħmel ulied Alla lil dawk li jilqgħuk. 
Inti tiftaħ il-bibien ta’ kull ħabs: 
- daħħal għall-festa tat-tieġ ta’ dejjem lil dawk li qegħdin quddiem il-bieb tiegħek jittallbu l-karità.  
 
Missierna 
 

Talba 
Qanqal, Mulej, is-setgħa tiegħek, u b’qawwa kbira agħtina l-għajnuna, biex il-laqgħa tagħna 
miegħek, imfixkla bi dnubietna, titħaffef bil-grazzja u l-maħfra tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li 
miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
 
 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
IL-ĦAMIS 

 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
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Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
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R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
  
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Fil-kwiet immur nistrieħ. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 15 (16) 
 

Il-Mulej is-sehem ta’ wirti 
Alla qajjem lil Ġesù billi ħall l-irbit tal-mewt. (Atti 2:24) 
 

Ħarisni, o Alla, * 
għax fik jien nistkenn. 
Jien għedt lill-Mulej: "Int Sidi, * 

m'għandix ġid ieħor ħliefek." 
It-twajbin huma l-kbar f'din l-art; * 

fihom hi l-għaxqa kollha tiegħi. 
L-hemm tagħhom ikattru * 

dawk li jaħtru allat oħra. 
Ma nsawwabx bħalhom id-demm b'sagrifiċċju, * 

anqas isimhom ma nsemmi b'xufftejja. 
Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi, * 

inti żżomm f'idejk xortija. 
Il-kejl tani art li tgħaxxaq: * 
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messni sehem tassew għal qalbi. 
Inbierek lill-Mulej li tani l-fehma; * 

mqar billejl qalbi tgħallimni. 
Inżomm il-Mulej dejjem quddiemi, * 

għax bih f'leminti qatt ma nitħarrek. 
Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi, * 

u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. 
  
Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, * 

ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. 
Int tgħallimni t-triq tal-ħajja; † 

hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, * 
hemm l-għaxqa għal dejjem f'lemintek. 

 Glorja. 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Fil-kwiet immur nistrieħ. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA 1 Tess 5:23 
 

Alla tas-sliem iqaddiskom f’kollox, u jżommkom sħaħ bla mittiefsa, fl-ispirtu, fir ruħ u fil-
ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesù Kristu. 
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU       Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  
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għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

 
Talba 

Mulej Alla tagħna, agħtina l-heda u l-mistrieħ wara t-taħbit u l-għeja ta’ llum, biex bl-għajnuna 
tiegħek niksbu saħħa ġdida, ħalli ningħataw b’ruħna u ġisimna għall-qadi tiegħek. Bi Kristu Sidna. R/. 
Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  
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f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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7 ta’ Diċembru 

SAN AMBROĠ, ISQOF U DUTTUR TAL-KNISJA 

Salmodija tal-Ġimgha tal-1 ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  
tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 

 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
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Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Kristu, l-ewlieni u l-kbir fost ir-rgħajja, 
quddiemek jiġi l-poplu tal-wirt tiegħek, 
ħa jrodd foħrija xierqa lil ragħaj tajjeb 

fil-festa tiegħu. 
 
L-Ispirtu tiegħek niżel fih bil-kotra  
tad-doni, w sawwab fuqu d-dilka sħiħa  
biex jagħmlu suldat qawwi, w qiegħdu jirgħa  
 lill-merħla mqaddsa. 
 
Tassew mexxej u mudell kbir tal-merħla! 
Kien dawl għall-għomja, faraġ għall-imsejkna, 
missier ħanin li għal uliedu kollha 

sar kollox f’kollox. 
 
Kristu, li jagħti l-ħlas mistħoqq fis-sema 
lill-ħbieb li jaqduk tajjeb, żomm ‘il qalbna 
fit-triq ta’ dan l-imgħallem, sakemm fl-aħħar 

nissieħbu miegħu. 
 
Tifħir u glorja lill-Missier għal dejjem, 
u lilek, Sultan twajjeb, Feddej tagħna; 
ikun imsebbaħ kullimkien bla heda 

l-Ispirtu s-Santu. Ammen. 
 

SALMODIJA 
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Ant. 1: Qum, Mulej, biex tagħtini l-għajuna. 

 

Salm 34 (35: 1-2. 3ċ. 9-19. 22. 23. 27-28 

 

I 

 

Ħudha, Mulej, ma' min jeħodha miegħi, * 
tqabad ma' min jitqabad kontrija.  

Aqbad it-tarka, il-kbira u ż-żgħira, † 
u qum biex tagħtini l-għajnuna. * 
Għidli: "Jiena s-salvazzjoni tiegħek!" 

  
Imma jien fil-Mulej nifraħ, * 

nitgħaxxaq bis-salvazzjoni tiegħu. 
Saħansitra għadmi kollu jgħid: * 

"Min hu bħalek, Mulej! 
Int teħles l-imsejken minn min hu aqwa minnu, * 

l-imsejken u l-fqajjar minn dawk li jisirquh." 
 

Iqumu xhieda qarrieqa, † 
dak li ma nafx jistaqsuni; * 

bid-deni għall-ġid iħallsuni; qerduli ruħi. 
Glorja. 

 
Ant. 1: Qum, Mulej, biex tagħtini l-għajuna.  

Ant. 2: Mulej Sidi, agħtini raġun, aqbeż għall-kawża tiegħi, għax int qawwi. 

 

II 

 

Iżda meta huma kienu morda, * 
jien kont nilbes l-ixkora; 

kont ngħakkes bis-sawm lili nnifsi, * 
u nitlob b'rasi mgħaddsa fi ħdani. 

Bħal ħbieb, bħal ħuti mxejt magħhom; * 
bħal min jagħli għal ommu nxtħett fin-niket. 
 

Meta wqajt jien, inġemgħu flimkien jifirħu, * 
ingħaqdu flimkien kontrija. 

Iqassu fuqi nies li ma nafhomx, * 
u bla heda jtertquni. 

Mal-ħżiena jkasbruni u jiddieħku bija, * 
jgħażżu snienhom kontrija. 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Mulej Sidi, agħtini raġun, aqbeż għall-kawża tiegħi, għax int qawwi. 

Ant. 3: Il-jum kollu lsieni jxandar il-ġustizzja tiegħek. 
 

III 
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Int, Mulej Sidi, kemm se ddum tħares? † 

Eħlisni mill-qerda tagħhom, * 
eħlisli mill-iljuni ħajti l-għażiża. 

Niżżik ħajr qalb ġemgħa kbira, * 
qalb kotra ta' nies infaħħrek. 

  
Tħallix l-għedewwa qarrieqa 

jithennew minħabba fija; * 
 anqas 'il dawk li għal xejn jobogħduni 
 jegħmżu 'l xulxin kontrija. 
Int rajtu dan, Mulej; la tibqax sieket; * 

Sidi, titbegħidx minni. 
Stenbaħ u qum biex tagħtini raġun, † 

biex taqbeż għall-kawża tiegħi, * 
Alla tiegħi u Sid tiegħi. 

 
Jifirħu u jithennew * 

dawk li jgħożżu l-ġustizzja tiegħi; 
u jgħidu dejjem: 'Kbir il-Mulej, * 

li jgħożż is-sliem tal-qaddej tiegħu!" 
Mbagħad ixandar ilsieni l-ġustizzja tiegħek, * 

il-jum kollu t-tifħir tiegħek. 
 Glorja. 
 
Ant. 3: Il-jum kollu lsieni jxandar il-ġustizzja tiegħek.  
 

V/. Ħa tiġi fuqi tjubitek, Mulej. 
R/. Is-salvazzjoni tiegħek skond kelmtek. 
 
 
LEZZJONI 1 
 
Bidu tal-Ktieb tal-Profeta Iżaija         Iż. 19:16-25 
 

L-Eġittu u l-Assirja jduru lejn il-Mulej 
 

F’dak il-jum l-Eġittu, bħan-nisa, jitriegħed u jitwerwer minħabba d-driegħ li l-Mulej għad 
imidd u jferfer fuqhom. L-art ta’ Ġuda għad tkun il-biża' ta’ l-Eġittu: kull min isemmihielu 
minħabba l-ħsieb li l-Mulej fassal għalih.  

F’dak il-jum ikun hemm ħamest ibliet fl-art ta' l-Eġittu jitkellmu b’ilsien Kangħan u jaħilfu 
b'isem il-Mulej ta' l-eżerċti; waħda minnhom tissejjaħ “Belt ix-Xemx.”  

F’dak il-jum ikun hemm artal lill-Mulej f'nofs l-art ta' l-Eġittu u plier lill-Mulej fi trufijietha. 
Ikun ta' sinjal u xhieda għall-Mulej ta' l-eżerċti fl-art ta' l-Eġittu. Meta jsejjħu lill-Mulej 
minħabba dawk li jaħqruhom, hu jibagħtilhom 

Salvatur jaqbeż għalihom u jeħlishom. Jitgħarraf il-Mulej lill-Eġittu, u l-Eġittu jagħraf il-Mulej 
dakinhar, u jqimuh dakinhar b’sagrifiċċji u offerti u jagħmlu l-wegħdi u jrodduhom. U l-Mulej 
għad jidrob lill-Eġittu, jidorbu u jfejjqu, u huma jerġgħu lura għal għand il-Mulej, u hu jisma’ 
talbhom u jfejjaqhom.  
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Dak il-jum ikun hemm triq mill-Eġittu għall-Assirja, u l-Assirja tiġi l-Eġittu u l-Eġittu jmur l-
Assirja. 

Dak il-jum ikun Iżrael it-tielet ma' l-Eġittu u l-Assirja, ikun barka f'nofs l-art, li jberikha l-
Mulej u jgħidilha: "Inbierek ‘l-Eġittu l-poplu tiegħi, u ‘l-Assirja xogħol idejja, iżda Iżrael hu l-wirt 
tiegħi." 

  

RESPONSORJU  Ġer 33:15. 16; Iż 16:5 
 
R/. L-Eġittu jagħraf il-Mulej dakinhar, * U jqimuh b’sagrifiċċji u offerti. 
V/. U jiġu nies mill-lvant u mill-punent, mit-tramuntana u minn-nofsinhar u joqogħdu għall-mejda 
fis-Saltna ta’ Alla. * U jqimuh b’sagrifiċċji u offerti. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mill-Ittri ta’ l-isqof San Ambroġ 
  

Il-ħlewwa ta’ kliemek tħoll il-poplu 
 
Int ħadt fuqek id-dmir ta’ qassis, inxtħett bilqiegħda fil-poppa tal-Knisja, u qiegħed trieġi d-dgħajsa 
fuq il-mewġ. Żomm sewwa t-tmun tal-fidi, biex il-ħalel kbar ta’ din id-dinja ma jkollhomx ħila 
jħawwduk. Tassew li l-baħar kbir u miftuħ, iżda xejn la tibża’, għax hu fuq l-ibħra waqqafha, u fuq ix-
xmajjar fis-sod qegħidha. 
 Għalhekk, fost it-taqlib ta’ din id-dinja, il-Knisja tal-Mulej mhux bix-xejn tibqa’ fis-sod: hija 
mibnija fuq il-blata ta’ l-appostli u fuq dawn is-sisien qawwija tieqaf kontra l-ħalel tal-baħar 
imqalleb. Il-mewġ jitla’ għaliha, imma hi xejn ma titheżheż; u għalkemm sikwit l-elementi ta’ din id-
dinja jaħbtu fuqha bi ħsejjes kbar, hija għandha port tassew żgur ta’ salvazzjoni biex fih tilqa’ lill-
imħabbtin. Iżda barra milli hi dgħajsa miexja f’wiċċ il-baħar, hi wkoll tiġri fix-xmajjar; m’iniex ngħid 
iżjed għal dawk ix-xmajjar li fuqhom hemm miktub: Jgħollu x-xmajjar leħinhom. Għax hemm xmajjar 
oħra, ħierġa minn min imur għand Kristu u jixrob u jirċievi l-Ispirtu s-Santu. Dawn mela huma x-
xmajjar li jgħollu leħinhom meta jfuru bil-grazzja spiritwali. 
 Hemm xmara li tiġri mimlija u ħafifa fil-qaddisin tiegħu, xmara li s-swieqi tagħha jferrħu r-
ruħ ta’ min hu fl-heda u s-sliem. Kull min jieħu mill-milja ta’ din ix-xmara jgħolli leħnu, kif għamel 
Ġwanni l-evanġelista, kif għamlu Pietru u Pawlu; u huwa jibda jxandar il-bxara t-tajba ta’ Sidna 
Ġesù, bħalma l-Appostli għollew leħen qawwi u xandru l-evanġelju lid-dinja kollha minn tarf għall-
ieħor. 
 Imtela minn Kristu, ħalli int ukoll issemma’ leħnek. Ħu mill-ilma ta’ Kristu, dak l-ilma li 
jfaħħar lill-Mulej. Imla l-ilma minn kull fejn jinżel minn ġos-sħab tal-profeti. 
 Min jiġbor l-ilma tal-muntanji, min itella’ jew jieħu l-ilma ta’ l-għejun, huwa wkoll isir qisu 
sħab li jniżżel ix-xita. Mela fawwar ħdan ruħek bl-ilma, biex l-art tiegħek ikollha t-tira u tissaqqa mill-
għejun it-tajba. 
 Jekk xi ħadd jaqra ħafna u jifhem, dan jimtela; u, wara li jimtela hu, isaqqi lil ħaddieħor ukoll; 
għalhekk tgħid l-Iskrittura: Jekk is-sħab jimtela, iniżżel ix-xita fuq l-art. 
 Ħa jkunu d-diskorsi tiegħek ilma ġieri, ħa jkunu safja u ċari, biex bit-taħbit tajjeb tiegħek 
ixxerred il-ħlewwa f’widnejn il-bnedmin, u l-grazzja ta’ kliemek tħoll il-poplu biex minn rajh jimxi 
fejn tmexxih int. 
 Kun ta’ dehen kbir fid-diskorsi tiegħek. Għalhekk Salamun jgħid li xufftejn l-għaref huma l-
armi tad-dehen; u ximkien ieħor iwissik ukoll biex xufftejk ikunu marbuta ma’ l-għaqal, jiġifieri, il-
ħwejjeġ li tfisser bi kliemek għandhom ikunu mimlija bid-dawl biex dehnek ikun jiddi, u fit-taħdit u 
d-diskorsi li tgħid ma jkollokx bżonn min jagħmilha ta’ avukat difensur tiegħek; għax kliemek ikun jaf 
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jiddefendi ruħu bil-mezzi tiegħu stess, u ebda kelma minn tiegħek ma toħroġ fil-fieragħ jew bla 
sens. 

 
RESPONSORJU 2 Tim 4:2; ara Sir 48:4 
 
R/. Xandar il-kelma, sus wara l-fidili f’ħin f’waqtu jew le, ċanfar, widdeb, wissi, * Bis-sabar kollu u 
bit-tagħlim. 
V/. Min hu bħalek għandu biex jiftaħar, int li widdibt slaten għall-indiema. * Bis-sabar kollu u bit-
tagħlim.  

Talba 
 
 O Alla, int għamilt lil San Ambroġ mgħallem tal-fidi kattolika u eżempju ta’ qawwa 
appostolika; ibgħat fil-Knisja tiegħek bnedmin skond qalbek biex imexxuha bil-qawwa u bl-għerf. 
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem 
ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
B’ferħ u talb qaddis infakkru  
isqof tajjeb qawwi w għaref,  
li fi żmienu seħħlu jegħleb  
mewġ li hedded sliem il-Knisja.  
 
Xejn ma werwru t-tron tad-dinja,  
waqaf kontra imperatriċi;  
anqas beża’ t-tempju jagħlaq  
f’wiċċ iċ-Ċesri sa jindemm.  
 
Kien imgħallem kbir u għaqli  
fit-tifsir tal-Kotba Mqaddsa;  
u bi kliem maħdum bis-sengħa  
xerred għerf qaddis u safi.  
 
B’ruħ imnebbħa b’dawl il-fidi  
niseġ innijiet tas-sema;  
u, fi mħabbtu lejn il-martri,  
qiem il-fdal imbierek tagħhom. 
 
Nitolbuk, qaddis, biex tkeċċi  
bgħid mill-merħla l-lupu aħrax;  
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ieqaf magħna bit-talb tiegħek  
u wennisna lkoll b’dawl għerfek. 
 
B’wiċċna fl-art insebbħu ‘l Alla,  
waqt li fina nħeġġu t-tama  
li, megħjuna minnek, niġu  
nadurawh fil-ferħ ta’ dejjem. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Int tilqa’ bil-qalb vittmi xierqa fuq l-altar tiegħek, Mulej. 
 

Salm 50 (51) 
 

Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek; * 
fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. 

Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi; * 
naddafni mid-dnub tiegħi. 
 

Għax jien nagħrafhom ħtijieti; * 
id-dnub tiegħi dejjem quddiemi. 

Kontrik biss jiena dnibt, * 
u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. 

Hekk jingħaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek, * 
u bla tebgħa jidher il-ħaqq tiegħek. 
 

Ara, jiena ssawwart fil-ħtija, * 
u fid-dnub nisslitni ommi. 

Int li tħobb il-qalb sinċiera, * 
għallimni l-għerf fil-fond ta' qalbi. 
 

Roxxni bl-ilma, u nissaffa; * 
aħsilni, u aktar mis-silġ nibjad. 

Agħmel li nisma' l-ferħ u l-hena, * 
biex għadmi, li int sħaqt, jithenna. 
 

Dawwar wiċċek minn ħtijieti; * 
ħassar ħżuniti kollha. 

Oħloq fija qalb safja, o Alla, * 
u spirtu qawwi ġedded fija. 
 

La twarrabnix minn quddiemek; * 
tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. 

Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek, * 
u bi spirtu qalbieni wettaqni. 

  
Lill-midinbin ngħallem triqatek, * 

u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. 
Eħlisni mill-piena tal-mewt, o Alla, † 

Alla tas-salvazzjoni tiegħi; * 
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u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. 
 

Iftaħli xufftejja, Sidi, * 
u fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju; * 
noffrilek vittmi maħruqa, u ma tilqagħhomx. 

Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma; * 
qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla. 
 

Agħmel il-ġid lil Sijon fi tjubitek; * 
erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalemm. 

Mbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa, † 
sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma; * 
mbagħad joffrulek għoġiela fuq l-artal tiegħek. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Int tilqa’ bil-qalb vittmi xierqa fuq l-altar tiegħek, Mulej. 
Ant. 2: Bil-Mulej isib il-ġustizzja u jitfaħħar in-nisel kollu ta’ Iżrael. 
 

Kantiku Iż 45:15-25 
  

Tassew int Alla mistur, * 

Alla ta' Iżrael, salvatur.  

Ilkoll imtlew bil-mistħija u l-għajb, * 

telqu lkoll flimkien imriegħxa 

dawk li jsawwru l-idoli. 

Iżrael salva bis-saħħa tal-Mulej, * 

b'salvazzjoni għal dejjem; 

qatt ma jkollkom m'niex tistħu u tiregħxu, * 

għal dejjem ta' dejjem. 

 

Għax dan jgħid il-Mulej li ħalaq is-smewwiet; * 

Alla hu, li sawwar l-art, għamilha u wettaqha, 

ma ħalaqhiex għal xejn, * 

sawwarha biex jgħammru fiha: 

"Jien hu l-Mulej, ma hemm ħadd ħliefi! * 

Jien ma tkellimtx bil-moħbi, 

f'xi mkien mudlam ta' l-art. 

Ma għedtx lin-nisel ta’ Ġakobb: * 

'Fittxuni fil-fieragħ' ; * 

 Jiena hu l-Mulej li ngħid is-sewwa, 

 u nxandar id-dritt." 

  

Inġemgħu, ejjew, ersqu flimkien, * 

intom il-fdal tal-ġnus.  

M'għandhomx għaqal dawk li jġorru  

l-idoli tagħhom ta' l-għuda, * 

 dawk li jitolbu lil Alla li ma jsalvax. 
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Xandru u għidu bil-qawwa, * 

  u ftiehmu lkoll bejnietkom : 

“Min ħabbru dan sa minn qabel? * 

min xandru sa minn dak iż-żmien ? 

Mhux jiena l-Mulej? † 

U ma hemm ebda Alla ħliefi; * 

Alla ġust u salvatur, ma hemm ħadd għajri. 

  

Duru lejja mill-ġdid, truf kollha ta' l-art, 

u intom tkunu salvi, * 

 għax jien hu Alla, u ma hemm ħadd ħliefi! 

 

Bija nnifsi ħlift, † 

minn fommi ħarġet il-ġustizzja, * 

u l-kelma ma terġax lura: 

għax quddiemi tiltewa kull irkobba, * 

bija jaħlef kull ilsien; 

għalija għad jgħidu; * 

'Fil-Mulej waħdu hemm il-ħaqq u l-qawwa, 

għandu għad jiġu, kollhom mistħija, * 

dawk kollha li nkurlaw għalih ; 

bil-Mulej isib il-ġustizzja u jitfaħħar * 

in-nisel kollu ta' Iżrael.' 

 Glorja. 

 
Ant. 2: Bil-Mulej isib il-ġustizzja u jitfaħħar in-nisel kollu ta’ Iżrael.  
Ant. 3: Idħlu quddiem il-Mulej b’għana ferrieħi. 
 

Salm 99 (100) 
 

Għajjtu bil-ferħ lill-Mulej, * 
nies kollha ta' l-art, 

aqdu bil-ferħ lill-Mulej, * 
idħlu quddiemu b'għana ferrieħi. 
 

Kunu afu li Jaħweh hu Alla; † 
hu ħalaqna, u aħna tiegħu, * 
aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu. 
 

Idħlu b'għana ta' ħajr mill-bibien tiegħu; † 
bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu; * 
roddulu ħajr u bierku ismu! 

Għax twajjeb il-Mulej, † 
għal dejjem it-tjieba tiegħu; * 
minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu.  

Glorja. 
 
Ant. 3: Idħlu quddiem il-Mulej b’għana ferrieħi.  
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LEZZJONI QASIRA  Għerf 7:13-14 
  

Tgħallimt l-għerf bla ebda fehma ħażina, u t-tagħlim li ħadt ma għandix sogħba ngħaddih 
lill-oħrajn ; ma rridx naħbi l-għana tiegħu. Hu teżor bla qiegħ għall-bnedmin, u dawk kollha li 
jiksbu lilu jiksbu wkoll il-ħbiberija ta’ Alla, għax minħabba d-doni tat-tagħlim isiru jogħġbuh. 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R/. L-għerf tal-qaddisin * ixandruh il-popli. L-għerf.  
V/. U l-Knisja ttenni t-tifħir tagħhom. * Ixandruh il-popli. Glorja. L-Għerf. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema, u dawk li jkunu wasslu ‘l ħafna fis-
sewwa jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta’ dejjem. 
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema, u dawk li jkunu wasslu ‘l ħafna fis-
sewwa jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta’ dejjem. 
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PREĊI  
 
Kristu hu r-ragħaj it-tajjeb li ta ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Inroddulek ħajr, u fiċ-ċokon tagħna 
nitolbuh u ngħidulu: 

Irgħa l-poplu tiegħek, Mulej. 
Kristu, int għoġbok tqiegħed fil-Knisja tiegħek rgħajja qaddisin bħal eżempju tat-tjieba u l-imħabba 
tiegħek: 
- ibqa’ uri l-ħniena tiegħek magħna b’rgħajja bħalhom. 
Int għadek taqdi l-uffiċċju ta’ ragħaj spiritwali permezz ta’ dawk li tqiegħed f’ismek fuq il-merħla 
tiegħek: 
- żommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna. 
Bil-qaddisin tiegħek, li f’idejhom tafda l-popli, turina lilek innifsek bħala t-tabib tar-ruħ u tal-ġisem: 
- kompli fina bla heda l-ministeru tal-ħajja u l-qdusija. 
Int tipprovdi bnedmin qaddisa biex jirgħu l-merħla tiegħek bl-għaqal u bl-imħabba; 
- xerred id-doni tiegħek fuq ir-rgħajja spiritwali tagħna f’dawn il-gżejjer biex jagħarfu jqaddsuna. 
 
Missierna 
 

Talba 
 
 O Alla, int għamilt lil San Ambroġ mgħallem tal-fidi kattolika u eżempju ta’ qawwa 
appostolika; ibgħat fil-Knisja tiegħek bnedmin skond qalbek biex imexxuha bil-qawwa u bl-għerf. 
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem 
ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
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u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
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Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

Salm 118 (119): 25-32 
IV (Dalet) 

 
Mixħuta fit-trab hi ruħi; * 

aħjini int skond il-kelma tiegħek. 
Triqati wrejtek, u int weġibtni; * 

għallimni l-kmandamenti tiegħek. 
 

Fehemni t-triq tal-preċetti tiegħek, * 
biex naħseb fuq l-għeġubijiet tiegħek. 

Jiena nfnejt bin-niket; * 
erfagħni int skond il-kelma tiegħek. 
 

Biegħed minni triq tal-gideb; * 
agħtini fi tjubitek il-liġi tiegħek. 

Jien għażilt it-triq tas-sewwa; * 
ħtart għalija d-digrieti tiegħek. 
 

Inżomm sħiħ mal-preċetti tiegħek; * 
Mulej, tħallinix naqa' fil-mistħija. 

Jien niġri fit-triq tal-kmandamenti tiegħek, * 
għax int saħħaħtli qalbi. 

 Glorja. 
 

Salm 25 (26) 
 

Agħmel ħaqq miegħi int, Mulej! † 
Bla ħtija l-imġiba tiegħi, * 
sħiħa fil-Mulej it-tama tiegħi. 

Ġarrabni, Mulej, u għarbilni, * 
iflili moħħi u qalbi. 

Tjubitek quddiem għajnejja, * 
imxejt skond is-sewwa tiegħek. 

Ma qgħadtx man-nies giddieba, * 
ma sseħibtx ma' nies qarrieqa. 

Nobgħod il-ġemgħa tal-ħżiena, * 
ma nagħmilhiex mal-midinbin. 

  
Naħsel fis-safa idejja, * 

u ndur madwar l-artal tiegħek, Mulej, 
biex ngħannilek ir-radd ta' ħajr, * 

u nxandar għeġubijietek kollha. 
Mulej, nħobb id-dar ta' l-għamara tiegħek, * 

il-post fejn jgħammar sebħek. 
  
Tgħoddnix man-nies midinba, * 

anqas ma' min ixerred id-dmija; 
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dawk li għandhom f'idejhom il-ħażen, * 
u f'leminthom rigali qarrieqa. 

Iżda jien nimxi bla ħtija; * 
eħlisni int, u ħenn għalija. 

Jien b'riġli wieqaf fil-wita; * 
fil-ġemgħat, Mulej, lilek inbierek.  

 Glorja. 
Salm 27 (28):1-3, 6-9 

 
Lilek, Mulej, nsejjaħ; * 

blata tiegħi, tittarraxx għalija. 
Jekk int tibqa' sieket miegħi, * 

inkun nixbah lil min jinżel fil-ħofra. 
 

Isma' leħen it-tnehid tiegħi 
  meta nsejjaħ l-għajnuna tiegħek, * 
 kull meta nerfa' idejja 

lejn is-santwarju mqaddes tiegħek. 
 

Tiġbornix man-nies ħżiena, * 
ma' dawk li jagħmlu l-ħażen, 

li kliem ta' sliem jgħidu lil għajrhom, * 
u qalbhom bil-qerq mimlija. 
 

Imbierek il-Mulej, * 
għax sema' leħen it-tnehid tiegħi. 

Il-Mulej hu l-qawwa u t-tarka tiegħi, * 
fih ittamat qalbi; 

ksibt l-għajnuna u ferħet qalbi; * 
inroddlu ħajr bl-għana tiegħi. 
 

Il-Mulej hu s-saħħa tal-poplu tiegħu, * 
kenn tas-salvazzjoni għas-sultan, il-midluk tiegħu. 

Salva l-poplu tiegħek, bierek 'il wirtek, * 
kun ir-ragħaj tagħhom, erfagħhom għal dejjem! 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA          Ġer 29:11. 13 
 

Jiena naf il-ħsibijiet li għandi għalikom, jgħid il-Mulej: huma ħsibijiet ta’ sliem, u mhux ta’ 
ħsara, li nagħtikom ġejjieni kollu tama. Għad tfittxuni u ssibuni, meta tfittxuni b’qalbkom 
kollha.  

 

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
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F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA            Ġer 30:18 
 

Dan jgħid il-Mulej: Ara, se nbiddel ix-xorti tat-tined ta’ Ġakobb, se nħenn għall-għerejjex 
tiegħu. 

  

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Bar 3:5-6a 
 

La tiftakarx fid-dnubiet ta’ missirijietna, iżda f’dan iż-żmien ftakar fl-id setgħana tiegħek u 

f’ismek: inti l-Mulej, Alla tagħna.  

 

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
Qanqal, Mulej, is-setgħa tiegħek, u ejja: ħarisna, u biegħed minna t-tiġrib li qiegħed 

jheddidna minħabba dnubietna, u eħlisna u salvana minnu. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
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8 ta’ Diċembru  
IT-TNISSIL BLA TEBGĦA TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA 

Solennità 

L-1 Għasar 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Bieb tas-sema, li ġo qalbek 
tiftaħ kenn għall-verġni kollha, 
int, Omm Alla w dejjem Verġni, 
tama tagħna w ferħ tal-ġenna. 
 
O ħamiema bajda w safja, 
ġilju qalb l-għolliq tal-ħajja, 
bik mill-għerq ir-rimja ħarġet 
għall-fejqan tal-ġerħa tagħna. 
 
Reġġa’ lura, torri qawwi, 
ħbit il-għadu w biegħdu minna; 
bid-dawl tiegħek, kewkba tiddi,  
ġewwa l-port mixtieq wassalna.  
 
Minn kull dell ta’ qerq oħroġna,  
żommna mbiegħda minn kull sikka  
fost il-mewġ qalil, w iftħilna  
triq is-sliem qabel nintilfu.  
 
Lejk induru, int li b’riġlek  
ras is-serp għaffiġt, għax waħdek  
tnissilt safja w kont meħlusa  
minn kull tebgħa w nifs ta’ħtija.  
 
Agħmel int li nsebbħu f’kollox  
lill-Missier, lil Kristu Ibnek,  
u ‘l-Ispirtu, li bil-grazzja  
hekk imlewk li ħadd m’hu bħalek. Ammen. 
 
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Innissel mibegħda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn nisilha. 
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Salm 112 (113) 

 
Faħħru, qaddejja tal-Mulej, * 

faħħru isem il-Mulej. 
Ikun imbierek isem il-Mulej, * 

minn issa u għal dejjem! 
  
Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha * 

ikun imfaħħar isem il-Mulej! 
Għoli fuq il-ġnus kollha l-Mulej, * 

ogħla mis-smewwiet hu sebħu. 
Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna, † 

li qiegħed fl-għoli? * 
Hu li jħares 'l isfel, lejn is-smewwiet  
 u lejn l-art. 

  
Hu li jqajjem mit-trab l-imsejken, * 

u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar, 
biex mal-kbarat iqiegħdu, * 

mal-kbarat tal-poplu tiegħu. 
Il-mara bla wlied iqegħedha f'darha, * 

jagħmilha omm ferħana b'uliedha. 
 
 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Innissel mibegħda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn nisilha.  
Ant. 2: Il-Mulej libbisni bi lbies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattieni. 

Salm 147 (147B) 
 

Sebbaħ, Ġerusalemm, il-Mulej; * 
faħħar 'l Alla tiegħek, Sijon! 

  
Hu jsaħħaħ l-istaneg ta' bwiebek, * 

u jbierek ġewwa fik 'l uliedek. 
Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek, * 

u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek. 
Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu; * 

bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. 
  
Jibgħat is-silġ bħas-suf; * 

ixerred bħar-rmied il-ġlata. 
Jitfa' s-silġ bħal frak tal-ħobż; * 

u jagħqad l-ilma bil-kesħa tiegħu. 
Isemma' kelmtu, u jinħall is-silġ; * 

jonfoħ ir-riħ tiegħu, u jiġri l-ilma! 
  



167 

 

Hu jxandar kelmtu lil Ġakobb, * 
il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael.  

Ma għamel hekk ma' ebda poplu; * 
lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu.  

 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Il-Mulej libbisni bi lbies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattieni. 
Ant. 3: Sliem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek. 
 

Kantiku (Ef 1:3-10) 
 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, * 
li mliena b'kull xorta ta' barka spiritwali, 
 fis-smewwiet fi Kristu. 
 

Hekk hu għażilna fih, † 
sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, * 
biex inkunu qaddisa u bla tebgħa  
 quddiemu fl-imħabba. 

Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi † 
permezz ta' Ġesù Kristu; * 
skond ma għoġob lir-rieda tiegħu, *  

  
 għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, * 
  li biha mliena fl-Għażiż tiegħu. 
 

Fih aħna għandna l-fidwa, bid-demm tiegħu, * 
il-maħfra tad-dnubiet,  

skond l-għana tal-grazzja tiegħu, *  
li biha fawwarna fl-għerf u l-għaqal kollu: 

 
hu għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu, † 

skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel, * 
u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet;  

  
 jiġifieri, li kollox jinġabar taħt Ras waħda, li hu Kristu, * 

kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema. 
 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Sliem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek.  
 
LEZZJONI QASIRA          Rum 8:29. 30 
 
Lil dawk li Alla għarafhom mill-bidu, ippredestinahom ukoll biex jieħdu sura xbieha ta' Ibnu; lil dawk 
li ppredestinahom, sejjħilhom ukoll; lil dawk li sejjħilhom, iġġustifikahom ukoll.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Ngħollik bit-tifħir, Alla tiegħi. * Għaliex għoġbok teħlisni. Ngħollik. 
V. U ma ferraħtx l-għedewwa tiegħi bija. * Għaliex għoġbok teħlisni. Glorja. Ngħollik. 
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Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
Kull nisel isejjaħli hienja, għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, hallelujah. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
Kull nisel isejjaħli hienja, għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, hallelujah. 
 
PREĊI 
 
Alla, il-Missier li jista’ kollox, ried li kull nisel ifaħħar lil Marija, Omm Ibnu. Insebbħuh u ngħolluh bit-
tifħir, u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu: 

Tidħol għalina quddiemek Marija, mimlija bil-grazzja. 
Jew 
Ħares lejn dik li inti mlejtha bil-grazzja, u ismagħna. 

O Alla, li tagħmel l-għeġubijiet, int tellajt fis-sema bir-ruħ u l-ġisem lill-Verġni bla tebgħa Marija, u 
seħibtha ma’ Kristu fil-glorja: 
- ibqa’ mexxi l-qlub ta’ wliedek sa ma jaslu fl-istess sebħ. 
Int, li tajtna lil Marija bħala ommna, bit-talb tagħha fejjaq il-morda, farraġ l-imnikktin, aħfer lill-
midinbin: 
- agħti lil kulħadd is-salvazzjoni u s-sliem. 
Int sawwabt fuq Marija l-milja tal-grazzja: 
- ferraħ lilna wkoll bil-kotra tal-grazzji tiegħek. 
Żomm il-Knisja tiegħek magħquda qalb waħda u ruħ waħda fl-imħabba: 
- agħmel li l-fidili tiegħek jibqgħu ħaġa waħda bejniethom fit-talb flimkien ma’ Marija, Omm Ġesù. 
Int żejjint lil Marija bil-kuruna ta’ sultana tas-sema: 
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- agħmel li ħutna l-mejtin jidħlu għal dejjem fl-hena tas-saltna tiegħek mal-qtajja’ tal-qaddisin.  
 
Missierna 
 

Talba 
 

O Alla, bit-tnissil bla tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija int ħejjejt għamara xierqa għal Ibnek; kif int 
qist minn qabel il-merti ta’ l-istess Ibnek biex ħarist lil Ommu minn kull tebgħa ta’ dnub, agħmel li 
aħna, bit-talb tagħha, naslu safja għandek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan 
flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen. 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U 

TAS-SOLENNITAJIET 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
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Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
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Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 4 
 

Radd ta’ ħajr 
 

Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin) 
 

Weġibni, meta nsejjaħlek, * 
Alla tal-ġustizzja tiegħi; 

oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq, * 
ħenn għalija u isma' talbi. 
 

Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? * 
Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb? 

Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; * 
jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu. 
 

Triegħdu bil-biża', u la tidinbux; * 
aħsbu f'qalbkom bil-lejl, u isktu!  

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, * 
u ittamaw fil-Mulej. 
 

Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?" * 
Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek. 

Int nissilt l-hena f'qalbi, * 
aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom. 

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, * 
għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.  
Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 

Salm 133 (134) 
 

It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju 
 

Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. 
(Apok 19:5) 
 

Ejjew, bierku l-Mulej, † 
qaddejja kollha tal-Mulej, * 
intom li toqogħdu f'dar il-Mulej. 

Erfgħu idejkom lejn it-tempju, * 
u bierku l-Mulej fil-ljieli. 
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Ibierkek il-Mulej minn Sijon, * 
hu li għamel is-sema u l-art! 
Glorja.  
  

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Dewt 6:4-7 
 
Isma', Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek 
kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed nagħtik 
illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f'darek, sew meta timxi barra t-
triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
- f’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU       Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
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Talba 
Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u nifirħu 
bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  
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O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
 

 
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Niċċelebraw it-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Marija: naduraw lil Kristu Sidna, Binha. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Niċċelebraw it-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Marija: naduraw lil Kristu Sidna, Binha. 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Niċċelebraw it-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Marija: naduraw lil Kristu Sidna, Binha. 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Niċċelebraw it-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Marija: naduraw lil Kristu Sidna, Binha. 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
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għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Niċċelebraw it-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Marija: naduraw lil Kristu Sidna, Binha. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Niċċelebraw it-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Marija: naduraw lil Kristu Sidna, Binha. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Niċċelebraw it-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Marija: naduraw lil Kristu Sidna, Binha. 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Lilek b’qalb ferħana nxandru,  
Omm qaddisa w safja t’Alla:  
fi tjubiteb ilqa’ l-innu  
ta’ tifħir li llum ninsġulek. 
 
Aħna wlied Adam il-ħatja,  
fit-tniġġis tad-dnub nitnisslu:  
inti waħdek, Verġni mbierka,  
qatt ma sfajt imtebbgħa bħalna.  
 
B’riġlek sħaqt ir-ras imkabbra  
tax-xitan għajjur għalina:  
waħdek dhert fil-glorja kollha  
bħal Adam kif ħalqu Alla.  
 
Inti l-ġieħ tan-nisel tagħna,  
li neħħejt il-għajb ta’ Eva:  
taħt għajnejk ħanina żommna  
mill-waqgħat fit-triq lejn Ibnek.  
 
Bl-id setgħana tiegħek rażżan 
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lis-serp ħajjen u l-ħbit tiegħu,  
ħalli bik, Omm twajba, niksbu  
fis-smewwiet il-ferħ ta’ dejjem. 
 
Agħmel int li nsebbħu f’kollox  
lill-Missier, lil Kristu Ibnek,  
u ‘l Ispirtu, li bil-grazzja  
hekk imlewk li ħadd m’hu bħalek. Ammen.  
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Fit-tnissil tagħha Marija kellha barka minn għand il-Mulej, u sabet il-ħniena ta’ Alla, is-

Salvatur tagħha. 

 

Salm 23 (24) 

 

Tal-Mulej hi l-art u kull ma fiha, * 
id-dinja u kull ma jgħix fiha. 

Għax hu fuq l-ibħra waqqafha, * 
u fuq ix-xmajjar fis-sod qegħedha. 

  
Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-Mulej, * 

min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? 
Min għandu idejh indaf u qalbu safja, † 

min ma jagħtix ruħu għall-frugħa, * 
u anqas ma jaħlef bil-qerq. 
 

Dan ikollu barka mingħand il-Mulej, * 
u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. 

Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh; * 
li jfittxu 'l wiċċek, Alla ta' Ġakobb. 
 

Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, * 
ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja! 

Min hu dan is-Sultan tal-glorja? * 
Hu l-Mulej setgħan u qawwi, 
 il-Mulej qawwi fit-taqbida. 
 

Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, * 
ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja!  

Min hu dan is-Sultan tal-glorja? * 
Hu l-Mulej ta' l-eżerċti: 
 dan hu s-Sultan tal-glorja! 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Fit-tnissil tagħha Marija kellha barka minn għand il-Mulej, u sabet il-ħniena ta’ Alla, is-

Salvatur tagħha.  

Ant. 2: Alla sa minn kmieni ta l-għajnuna lil Marija: l-Għoli qaddes l-għamara tiegħu.  
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Salm 45 (46) 

 

Kenn u qawwa hu Alla għalina, * 
għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq. 

Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titriegħed, * 
jew jiġġarrfu l-muntanji f'nofs ta' baħar; 

anqas jekk jgħajjtu u jogħlew ilmijietu, * 
jew jitheżhżu l-muntanji bit-tqanqil tiegħu. 
 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, * 
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb! 
 

Hemm xmara li s-swieqi tagħha 
iferrħu l-belt ta' Alla, * 

 l-għamara qaddisa ta' l-Għoli. 
Hemm Alla f'nofsha, ma titħarrikx; * 

jgħinha Alla mat-tbexbix tas-sebħ. 
Triegħdu l-ġnus, iġġarrfu s-saltniet, * 

iddewwbet l-art, malli samma' leħnu. 
 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, * 
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb! 
 

Ejjew, araw x'għamel il-Mulej, * 
għemejjel ta' l-għaġeb fuq l-art. 

Iwaqqaf il-gwerer sa tarf l-art; † 
l-ark jaqsam u l-lanza jkisser, * 
jaħraq it-tarki bin-nar, u jgħid: 

"Biżżejjed! Kunu afu li jien Alla; * 
għoli fuq il-ġnus, għoli fuq l-art!" 
 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, * 
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb! 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Alla sa minn kmieni ta l-għajnuna lil Marija: l-Għoli qaddes l-għamara tiegħu.  

Ant. 3: O belt ta’ Alla, ħwejjeġ sbieħ hu jgħid fuqek: il-Mulej bniek fuq l-għoljiet imqaddsa.  
 

Salm 86 (87) 

 

Il-Mulej bena 'l Sijon * 
fuq l-għoljiet imqaddsa; 

hu jħobb il-bibien tagħha * 
aktar mill-għamajjar kollha ta' Ġakobb. 

  
O belt ta' Alla, * 

ħwejjeġ sbieħ hu jgħid fuqek: 
"Ngħodd 'il Raħab u 'l Babel * 
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ma' dawk li jagħrfuni. 
Araw, in-nies tal-Filistja, Tir u l-Etjopja, * 

dawn twieldu hemm!" 
 

U għal Sijon jingħad: * 
"Ilkoll, il-wieħed u l-ieħor, twieldu fiha! 

U Alla l-Għoli nnifsu * 
iwettaqha f'postha." 
 

Jikteb il-Mulej fil-ktieb tal-popli: * 
"Dan twieled hemm!" 

U jgħannu, huma u jiżfnu, * 
dawk kollha li jgħammru fik. 

 Glorja. 
 

Ant. 3: O belt ta’ Alla, ħwejjeġ sbieħ hu jgħid fuqek: il-Mulej bniek fuq l-għoljiet imqaddsa.  
 
V/. Alla li jista’ kollox ħażżimni bil-qawwa. 
R/. Mexxieni fi triqti bla tebgħa. 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani      Rum 5:12-21 
 

Fejn kotor id-dnub 
Kotrot fuq li kotrot il-grazzja 

 
 Ħuti: Bħalma kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub, 
   u permezz tad-dnub il-mewt, 
   u hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha,  

għax kollha dinbu... 
 Sakemm kienet għadha ma waslitx il-liġi, id-dnub kien ġa fid-dinja: 
   imma d-dnub ma kienx magħdud, 
   ladarba liġi ma kienx hemm. 
 Madankollu l-mewt saltnet ukoll minn Adam sa Mosè,  

mqar fuq dawk li ma waqgħux fid-dnub li fih kien  
   waqa' Adam, 
   li kien xbieha ta' dak li kellu jiġi. 
 Imma d-don m'huwiex bħall-ħtija. 
   Għax jekk permezz ta' ħtija waħda  

mietet il-kotra, 
   aktar u aktar issa l-grazzja ta' Alla u 
   d-don mogħti bil-grazzja ta' bniedem  

wieħed, li hu Ġesù Kristu, 
   xterdu bil-bosta fuq il-kotra. 
 U d-don anqas ma hu bħall-frott ta'  

dak il-wieħed li dineb; għax tassew, il-ġudizzju  
mogħti fuq dnub wieħed wassal sal-kundanna, iżda  
d-don mogħti  
wara ħafna dnubiet iwassal  
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għall-ġustifikazzjoni. 
 Għax jekk minħabba fil-ħtija ta'  

wieħed waħdu saltnet il-mewt permezz  
ta' dak il-wieħed, 

   aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra 
   tal-grazzja u d-don tal-ġustifikazzjoni 
   għad isaltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed  

li hu Ġesù Kristu.  
 Mela kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu  

waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, 
   hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta'  

wieħed waslet lill-bnedmin kollha 
   l-ġustifikazzjoni tal-ħajja.  
 Għax kif bid-diżubbidjenza ta' bniedem  

wieħed il-ħafna saru midinbin, 
   hekk ukoll bl-ubbidjenza ta' wieħed il- 

ħafna jsiru ġusti. 
 Il-Liġi daħlet biex kotru d-dnubiet;  

fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot  
il-grazzja. 

 B'hekk, kif id-dnub saltan permezz  
tal-mewt, 

   hekk issa l-grazzja ssaltan permezz  
tal-ġustizzja għall-ħajja ta' dejjem 

   b’Ġesù Kristu Sidna. 
 
RESPONSORJU          Rum 5:15; Lq 1:30; 
         Ara Salm 114 (115): 8; 17; 19 
 
R/. Permezz ta’ bniedem wieħed fid-dinja daħal id-dnub, u bih il-bnedmin kollha dinbu. * Tibżax, 
Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla.  
V/. Il-Mulej mill-mewt ħelisli ‘l ħajti, waqaf miegħi kontra l-għedewwa. * Tibżax, Marija, għax int sibt 
grazzja quddiem Alla.  
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof San Anselmu 
 

Verġni, il-barka tiegħek 
hi barka għal kulħadd 

 
 Is-sema, il-kwiekeb, l-art u l-baħar, il-jum u l-lejl, dak kollu li hu taħt is-setgħa tal-bniedem 
jew jiswa għall-ġid tiegħu, kollox juri l-ferħ li bis-saħħa tiegħek, Sidtna Marija, b’xi mod reġa’ ħa l-
ħajja mill-ġdid u ngħatatlu grazzja ġdida li ma bħalha, u ntraddlu lura wkoll il-ġieħ li kien tilef. Għax 
kollox kien qisu mejjet. Fil-bidu tagħhom il-ħwejjeġ maħluqa kellhom id-dinjità li jaqdu lill-bniedem 
biex permezz tagħhom stess iħaddem sewwa s-setgħa tiegħu, jew biex iservuh għall-ġid tiegħu, u 
hekk il-bniedem ifaħħar ‘l Alla; għalhekk issawwru fil-bidu. Iżda mbagħad tilfu din id-dinjità, waqgħu 
fil-jasar u tneżżgħu minn ġmielhom, għax il-bniedem beda jinqeda ħażin bihom biex iservi l-idoli; ma 
kienx għalhekk li ssawwru fil-bidu. Imma issa jifirħu, għax donnhom ħadu ħajja ġdida u reġgħu kisbu 
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d-dinjità li kellhom; għal darb’oħra qegħdin jaqdu lill-bniedem biex iħaddem tajjeb is-setgħa tiegħu 
u għandhom il-ġieħ li jservuh fil-ġid, biex hekk il-bniedem ifaħħar ‘l Alla. 
 U jekk qabel lil Alla kienu biss iħossuh bħala s-Sid li jmexxihom mill-għoli tiegħu bla ma 
jidher, issa dan Alla nnifsu, dak stess li ħalaqhom, deher fosthom jinqeda bihom u jqaddishom. Dan 
il-ġid kollu xtered bis-saħħa tal-frott imbierek tal-ġuf imbierek ta’ Marija l-Verġni mbierka. 
 Għax bil-milja tal-grazzja tiegħek, o Marija, dawk li kienu marbuta f’art l-imwiet ħelsu u 
mtlew bil-ferħ; u dawk li huma fid-dinja qegħdin iġarrbu l-hena tat-tiġdid tagħhom. Għax permezz 
ta’ Ibnek il-glorjuż, o Verġni glorjuża, il-ġusti kollha, li ħallew id-dinja qabel ma hu ħa l-mewt biex 
jagħtina l-ħajja, ferħu għax raw il-ktajjen tal-jasar tagħhom jitqaċċtu, u l-anġli faru bl-hena meta raw 
il-belt nofsha mġarrfa tagħhom mibnija mill-ġdid. 
 O mara, mimlija fuq li mimlija bil-grazzja, daqshekk, iva, reġa’ ssaħħaħ il-ħolqien kollu meta 
fuqu xterdet il-grazzja li mliet lilek u faret minnek. O Verġni mbierka fuq li mbierka, il-barka tiegħek 
hi barka għal kulħadd għax bik jitbierek mhux biss il-ħolqien mill-Ħallieq iżda wkoll il-Ħallieq mill-
ħolqien! 
 Alla minn ġo qalbu nissel lil Ibnu l-waħdieni u daqsu, ħabbu bħalma ħabb lilu nnifsu, u tah lil 
Marija: u minn Marija għamel għalih iben li kien l-istess wieħed, mhux ieħor; b’hekk wieħed hu l-
iben naturali tat-tnejn, ta’ Alla u ta’ Marija. Il-ħolqien kollu ħareġ minn idejn Alla, u Alla twieled 
minn Marija. Alla ħalaq kollox, u Marija nisslet ‘l Alla. Alla għamel kollox, u hu għamel lilu nnifsu 
minn Marija; u b’hekk ġedded kull ma kien għamel. Dak li bis-setgħa tiegħu għamel il-ħlejjaq kollha 
mix-xejn, wara li tħassru ma riedx iġeddidhom mingħajr Marija. 
 Għalhekk Alla hu missier il-ħolqien, Marija omm il-ħolqien il-ġdid. Alla hu missier it-tqegħid 
ta’ kollox, Marija omm it-twaqqif mill-ġdid ta’ kollox. Alla nissel lil dak li bih sar kollox, Marija wildet 
lil dak li bih ġie salvat kollox. Alla nissel lil dak li mingħajru ebda ħaġa ma teżisti. Marija wildet lil dak 
li mingħajru ebda ħaġa ma hi sewwa. 
 Tassew il-Mulej miegħek, Marija, int li, bil-grazzja li tak hu, il-ħlejjaq kollha saru tant midjuna 
lejk talli reġgħu ngħaqdu miegħu. 
 
RESPONSORJU       Salm 33(34):4; 85(86):13; Lq 1:48 
 

R/. Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi: * Għax kbira hi t-tjieba tal-Mulej miegħi.  
V/. Iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel isejjaħli hienja. * Għax kbira hi t-tjieba tal-Mulej 

miegħi. 
 
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
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Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 
u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 
Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 
 

 
TALBA 

 
O Alla, bit-tnissil bla tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija int ħejjejt għamara xierqa għal Ibnek; kif int 
qist minn qabel il-merti ta’ l-istess Ibnek biex ħarist lil Ommu minn kull tebgħa ta’ dnub, agħmel li 
aħna, bit-talb tagħha, naslu safja għandek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan 
flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
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V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Minn qiegħ qalbna toħroġ għanja  
ta’ tifħir għalik, Omm Alla,  
biex infakkru kif jixraqlek  
l-ewwel waqt tas-sbiħ ta’ ħajtek. 
 
Verġni mqaddsa, ġieħ tad-dinja,  
bint id-dawl li kien minn dejjem,  
Ibnek ħarsek minn kull tebgħa  
sa mill-ewwel bidu tiegħek. 
 
Minn Adam ilkoll nitnisslu  
fit-tinġis ta’ l-ewwel ħtija:  
inti waħdek, wara Kristu,  
qatt ma kont bil-għajb mimsusa. 
 
Ras is-serp li qarraq bina  
tgħaffġet sħiħ ma’ l-art taħt riġlek,  
bħalma t-tfajjel David xejjen  
ġgant ta’ saħħa barranija. 
 
Dħalt fid-dinja bħal ħamiema  
ġwejda w mingħajr semm ta’ ħtija,  
bis-sinjal tal-ħniena t’Alla,  
rimja ġdida t’għerq il-grazzja. 
 
Agħmel int li nsebbħu f’kollox  
lill-Missier, lil Kristu Ibnek,  
u ‘l Ispirtu, li bil-grazzja  
hekk imlewk li ħadd m’hu bħalek. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Omm safja u ta’ l-għaġeb, mingħajr ebda tebgħa, li stħaqqilha ġġib ‘l Alla fid-dinja.  

 
Salm 62 (63), 2-9 

  
Alla, Alla tiegħi int; *  

lilek ħerqan infittex.  
Ruħi bilgħatx għalik, †  

għalik imxennaq jiena, *  
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.  

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *  
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.  
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Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *  
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.  

 
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *  

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.  
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *  

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,  
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *  

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.  
Għax int kont għajnuna għalija, *  

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.  
Miegħek tingħaqad ruħi, *  

int tweżinni bil-leminija tiegħek. 
Glorja.  
 
Ant. 1: Omm safja u ta’ l-għaġeb, mingħajr ebda tebgħa, li stħaqqilha ġġib ‘l Alla fid-dinja.  
Ant. 2: Imbierka int, Verġni Marija, mill-Mulej Alla l-Għoli, aktar minn-nisa kollha ta’ l-art. 
 

Kantiku (Dan 3,57-88.56) 
  
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  
 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  
bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  
 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 
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Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  
Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  

bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  
Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  

infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  
Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 
  

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx. 
  
Ant. 2: Imbierka int, Verġni Marija, mill-Mulej Alla l-Għoli, aktar minn-nisa kollha ta’ l-art.  
Ant. 3: Iġbidna warajk, Xebba bla tebgħa, ejja niġru; il-fwejjaħ tiegħek fihom riħa li tgħaxxaq. 
 

Salm 149 
  
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħu  
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *  

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom  
Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *  

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!  
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *  

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  
 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *  
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!  

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *  
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,  

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *  
u jagħtu l-kastig lill-popli,  

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *  
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,  

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *  
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.  

Ant. 3: Iġbidna warajk, Xebba bla tebgħa, ejja niġru; il-fwejjaħ tiegħek fihom riħa li tgħaxxaq.  
 
 
LEZZJONI QASIRA Iż 43:1  
  
Dan jgħid il-Mulej, il-ħallieq tiegħek, Ġakobb, dak li sawwrek. Iżrael: Tibżax, għax jiena fdejtek, 
sejjaħtlek b’ismek, inti tiegħi.  
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RESPONSORJU QASIR  
 
R. Alla li jista’ kollox, * Ħażżimni bil-qawwa. Alla. 
V. Mexxieni fi triqti bla tebgħa. * Ħażżimni bil-qawwa. Glorja. Alla.  
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

Il-Mulej Alla qal lis-serp: Innissel mibegħda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn nisilha; 
hi tgħaffiġlek rasek, hallelujah. 
  
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

Il-Mulej Alla qal lis-serp: Innissel mibegħda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn nisilha; 
hi tgħaffiġlek rasek, hallelujah. 
  
PREĊI  
 
Is-Salvatur tagħna għoġbu jitwieled minn Marija Verġni. Infaħħruh u nitolbuh:  

Tidħol għalina quddiemek, Ommok, Mulej. 
Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek int ħarist minn qabel lil Ommok minn kull 
tebgħa ta’ dnub: 
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- żommna safja u mbiegħda mid-dnub.  
Feddej tagħna, int għamilt lill-Verġni bla tebgħa Marija għamara tiegħek l-iżjed qaddisa u santwarju 
ta’ l-Ispirtu s-Santu: 
- agħmilna tempju li fih jgħammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. 
Verb etern, int għallimt lil Ommok tagħżel għaliha s-sehem it-tajjeb: 
- agħtina li nagħmlu bħalha, billi nfittxu l-ikel li jsaħħaħna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Sultan tas-slaten, int ridt li Ommok tkun imtellgħa ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem: 
- agħtina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. 
Sid is-sema u l-art, int qegħidt lil Marija sultana fil-leminija tiegħek: 
- agħmel li jkun jistħoqqilna nissieħbu magħha fil-glorja. 
  
Missierna 
 

Talba 
 
O Alla, bit-tnissil bla tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija int ħejjejt għamara xierqa għal Ibnek; kif int 
qist minn qabel il-merti ta’ l-istess Ibnek biex ħarist lil Ommu minn kull tebgħa ta’ dnub, agħmel li 
aħna, bit-talb tagħha, naslu safja għandek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan 
flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħaj il-Mulej! Hu wera mħabbtu miegħi. 
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F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Fik il-Mulej sab l-għaxqa tiegħu, thenna bik Alla tiegħek.  
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Alla sawwarni fis-sewwa, qabadni minn idi u ħarisni.  
 
 

Fid-disgħa ta’ filgħodu 
 

Salm 119 (120) 
 

Fid-dwejjaq tiegħi l-Mulej sejjaħt; * 
u hu weġibni. 
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Mulej, eħlisna mix-xufftejn giddieba *  

u mill-ilsna qarrieqa. 
X'se tieħu b'dan, u x'se jiswielek, * 

ilsien qarrieq? 
Vleġeġ misnuna ta' wieħed b'saħħtu, * 

u ġamar tal-ġummar. 
 

Imsejken jien, li ngħix barrani f'Mesek; * 
li ngħammar fl-għerejjex ta' Kedar! 

Ili ngħix biżżejjed * 
ma' dawk li jobogħdu s-sliem. 

Jien sliem irrid; imma, malli nitkellem, * 
insibhom lesti għall-ġlied. 

 Glorja. 
 

Salm 120 (121) 
 

Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet; * 
mnejn se tiġini l-għajnuna? 

Il-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej, * 
li għamel is-sema u l-art. 
 

Ma jħalli qatt li riġlek jogħtor; * 
ma jongħosx dak li jħarsek. 

Ara, la jongħos u lanqas jorqod * 
dak li jħares lil Iżrael. 
 

Il-Mulej hu dak li jħarsek; * 
il-Mulej hu d-dell tiegħek fuq lemintek. 

Ma tolqtokx ix-xemx binhar, * 
anqas il-qamar billejl. 
 

Iħarsek il-Mulej minn kull deni; * 
hu jħarislek ħajtek. 

Il-Mulej iħarsek fil-ħruġ u d-dħul tiegħek, * 
minn issa u għal dejjem. 

 Glorja. 
 

Salm 121 (122) 
 

Fraħt meta qaluli: * 
"Sejrin f'dar il-Mulej!"  

Diġà qegħdin riġlejna *  
fi bwiebek, Ġerusalemm! 

Ġerusalemm, mibnija bħal belt, * 
magħquda ħaġa waħda. 

Lejha t-tribujiet jitilgħu, * 
it-tribù tal-Mulej,  

biex, skond il-liġi ta' Iżrael, *  
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ifaħħru isem il-Mulej. 
Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq, * 

it-tronijiet tad-dar ta' David. 
  
Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm: * 

"Ħa jkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk! 
Ħa jkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek, * 

u l-ġid fil-palazzi tiegħek!"  
Minħabba ħuti u ħbiebi, * 

ħallini ngħidlek: "Is-sliem għalik?"  
Minħabba f'dar il-Mulej, Alla tagħna, * 

nixtieq illi jkollok il-ġid. 
 Glorja. 
 

F’nofsinhar 
 

Salm 122 (123) 
 

Lejk nerfa' għajnejja, * 
int li tgħammar fis-smewwiet. 
 

Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidhom; * 
bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha;  

hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna, * 
sa ma jkollu ħniena minna. 

  
Ħenn għalina, Mulej, ħenn għalina, * 

għax mitmugħa sax-xaba' bit-tagħjir. 
Mxebbgħa għall-aħħar ruħna * 

biż-żebliħ ta' l-għonja, bit-tagħjir tal-kburin. 
 Glorja. 
 

Salm 123 (124) 
 

Li ma kienx il-Mulej magħna * 
 - ħa jgħid hekk Iżrael – 

li ma kienx il-Mulej magħna, * 
meta qamu għalina n-nies, 

ħajjin kienu jibilgħuna, * 
meta nxtegħlu bl-għadab għalina. 
 
L-ilma kien jgħarraqna, *  

il-wied kien jgħaddi minn fuqna; 
minn fuqna kien jgħaddi * 

mewġ ta' l-ilma qawwi. 
 

Imbierek il-Mulej, *  
li ma telaqniex priża għal snienhom. 

Ħajjitna bħal għasfur ħelset mix-xbiek tan-nassaba. * 
Ix-xibka tqattgħet, u aħna ħrabna. 
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L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej, * 

li għamel is-sema u l-art. 
 Glorja. 

 
Salm 124 (125) 

 
Min jittama fil-Mulej hu bħall-għolja ta' Sijon, * 

li qatt ma titħarrek, imma fis-sod għal dejjem. 
Bħalma l-għoljiet iduru madwar Ġerusalemm, * 

hekk il-Mulej madwar il-poplu tiegħu,  
 minn issa u għal dejjem. 

Ma jkun qatt ix-xettru tal-ħżiena  
fuq l-art, wirt il-ġusti, * 

 biex ma jiġrix li l-ġusti  
jmiddu jdejhom għall-ħażen. 

  
Agħmel il-ġid, Mulej, lit-tajbin * 

u lil dawk ta' qalbhom safja. 
Imma 'l dawk li jgħawwġu triqthom † 

jitlaqhom il-Mulej ma' dawk li jagħmlu l-ħażen.  
Sliem għal Iżrael! 

 Glorja. 
 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 

Salm 125 (126) 
 

Meta l-Mulej reġġa' lura l-imjassra ta' Sijon, * 
konna qisna mitlufa f'ħolma; 

mbagħad bid-daħk imtela fommna, * 
u bl-għajat ta' ferħ ilsienna.  

Mbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus: * 
"Kbir f'għemilu l-Mulej magħhom!" 

Kbir f'għemilu l-Mulej magħna! *  
U aħna bil-ferħ imtlejna.  

  
Biddel, Mulej, xortina, * 

bħall-widien tan-Negeb! 
Dawk li jiżirgħu fid-dmugħ * 

jaħsdu bl-għana ta' ferħ. 
  
Huma u sejrin, imorru jibku, *  

iġorru ż-żerriegħa għaż-żrigħ.  
Iżda huma u ġejjin lura, jiġu b'għana ta' ferħ, * 

iġorru l-qatet f'idejhom. 
 Glorja. 
 

Salm 126 (127) 
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Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar, * 
għalxejn jitħabtu l-bennejja.  

Jekk il-Mulej ma jħarisx il-belt, *  
għalxejn jishar l-għassies. 
 

Ma jiswielkom xejn li tbakkru, † 
 jew li ddumu ma tistrieħu  

u li tieklu ħobż it-tbatija; *  
 għax hu jipprovdi lill-għeżież tiegħu. 
 
Ara, wirt il-Mulej huma l-ulied, * 

ħlas tiegħu hu frott il-ġuf. 
Bħal vleġeġ f'id il-ġellied, * 

hekk huma wlied iż-żgħożija. 
Hieni l-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija bihom! * 
 Ma jinfixilx meta jiltaqa'  

ma' l-għedewwa f'bieb il-belt. 
 Glorja. 
 

Salm 127 (128) 
 

Hieni kull min jibża' mill-Mulej, * 
kull min jimxi fit-triqat tiegħu! 

Mix-xogħol ta' idejk inti tiekol; * 
hieni int, u riżqek tajjeb! 

Martek tkun bħal dielja għammiela * 
   fl-irkejjen ta' darek;  
uliedek bħal xitel taż-żebbuġ * 

madwar il-mejda tiegħek. 
  
Ara, kif ikun imbierek il-bniedem * 

li jibża' mill-Mulej! 
Ibierkek il-Mulej minn Sijon! * 

Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalemm tul ħajtek kollha! 
Jalla tara wlied uliedek! * 

Sliem għal Iżrael! 
 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħaj il-Mulej! Hu wera mħabbtu miegħi. 
 
LEZZJONI QASIRA Ef 1:4 
 

Alla għażilna fi Kristu, sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu qaddisa u bla tebgħa 
quddiemu fl-imħabba.  

 
V/. Illum it-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. 
R/. Li għaffġet ras is-serp bir-riġel safi tagħha. 
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F’Nofsinhar 
 
Ant. Fik il-Mulej sab l-għaxqa tiegħu, thenna bik Alla tiegħek.  
 
LEZZJONI QASIRA           Ef 1:11-12a 
 

Fi Kristu aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel, skond il-pjan imfassal minn 
qabel minn min imexxi kollox skond il-fehma tar-rieda tiegħu, sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja 
tiegħu. 
 
V/. Ngħanni bil-ferħ b’ruħi u ġismi. 
R/. Lil Alla l-ħaj.  
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Alla sawwarni fis-sewwa, qabadni minn idi u ħarisni.  
 
LEZZJONI QASIRA          ara Ef 5:25-27 
 

Kristu ħabb il-Knisja u ta lilu nnifsu għaliha, biex iqaddisha, u hekk ikun jista’ jressaqha 
quddiemu sabiħa l-Knisja, bla ebda tebgħa jew tikmixa u xejn minn dan, biex tkun qaddisa u 
mingħajr tebgħa. 
 
V/. It-Tnissil tiegħek bla tebgħa, Verġni Omm Alla. 
R/. Ħabbar il-ferħ lid-dinja kollha. 
 

Talba 
 

O Alla, bit-tnissil bla tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija int ħejjejt għamara xierqa għal Ibnek; kif int 
qist minn qabel il-merti ta’ l-istess Ibnek biex ħarist lil Ommu minn kull tebgħa ta’ dnub, agħmel li 
aħna, bit-talb tagħha, naslu safja għandek. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
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IT-TIENI ĦADD TAL-AVVENT 

Salmodija tal-Ħadd tat-II ġimgħa 

L-1 GĦASAR 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
 
Ant. 1: Ifraħ u thenna, Sijon il-ġdida, għax ġej is-Sultan tiegħek, li fil-qalb ħelwa tiegħu se jsalvana. 
 

Salm 118 (119):105-112 
 

Musbieħ għal riġlejja l-kelma tiegħek, * 
u dawl fil-mogħdija tiegħi. 



194 

 

Ħlift, u rrid inżomm kelmti, * 
li nħares id-digrieti ġusti tiegħek. 
 

Ninsab imnikket għall-aħħar, Mulej; * 
agħtini l-ħajja skond il-kelma tiegħek. 

Ilqa', Mulej, il-qima ta' fommi, * 
u għallimni d-digrieti tiegħek. 
 

Ħajti dejjem fit-tiġrif, * 
imma qatt ma ninsa l-liġi tiegħek. 

Il-ħżiena nasbuli x-xibka, * 
imma jien ma warrabtx mill-preċetti tiegħek. 
 

Il-preċetti tiegħek wirti għal dejjem; * 
huma l-għaxqa ta' qalbi. 

Inħajjar 'il qalbi biex tħares il-kmandAmmen.ti tiegħek, * 
għal dejjem u sa l-aħħar. 

  
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 

 u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.. 
 
Ant. 1: Ifraħ u thenna, Sijon il-ġdida, għax ġej is-Sultan tiegħek, li fil-qalb ħelwa tiegħu se jsalvana.  
Ant. 2: Qawwu l-idejn mitluqa, agħmlu l-ħila; għidu: Alla tagħna ġej biex isalvana, hallelujah. 

 
 

Salm 15 (16) 
 

Ħarisni, o Alla, * 
għax fik jien nistkenn. 
 

Jien għedt lill-Mulej: "Int Sidi; * 
m'għandix ġid ieħor ħliefek." 

It-twajbin huma l-kbar f'din l-art; * 
fihom hi l-għaxqa kollha tiegħi. 
 

L-hemm tagħhom ikattru * 
dawk li jaħtru allat oħra. 

Ma nsawwabx bħalhom id-demm b'sagrifiċċju, * 
anqas isimhom ma nsemmi b'xufftejja. 
 

Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi, * 
inti żżomm f'idejk xortija. 

Il-kejl tani art li tgħaxxaq, * 
messni sehem tassew għal qalbi. 
 

Inbierek lill-Mulej li tani l-fehma; * 
mqar billejl qalbi tgħallimni. 

Inżomm il-Mulej dejjem quddiemi, * 
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għax bih f'leminti qatt ma nitħarrek. 
Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi, * 

u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. 
  
Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, * 

ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. 
Int tgħallimni t-triq tal-ħajja; † 

hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, * 
hemm l-għaxqa għal dejjem f'lemintek. 

 
Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Qawwu l-idejn mitluqa, agħmlu l-ħila; għidu: Alla tagħna ġej biex isalvana, hallelujah.  
Ant. 3: Alla ta l-liġi permezz ta’ Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta’ Ġesù Kristu. 

 
Kantiku (Fil 2, 6-11) 

 
Ġesù Kristu li kellu n-natura ta’ Alla, * 

ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, 
imma tneżża’ minn kollox, billi ħa n-natura ta’ lsir, † 
 sar jixbah lill-bniedem * 
 u deher minn barra bħala bniedem: 
Ċekken lilu nnifsu, † 

billi obda sal-mewt, * 
anzi sal-mewt tas-salib. 

Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet, * 
u żejnu bl-Isem li hu fuq kull isem, 

biex fl-isem ta’ Ġesù, † 
fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art, * 
il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkubbtejhom, 

u kull ilsien jistqarr: † 
“Ġesù Kristu hu l-Mulej * 
għall-glorja ta’ Alla l-Missier.” 

Glorja. 
 
Ant. 3: Alla ta l-liġi permezz ta’ Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta’ Ġesù Kristu.  
 
LEZZJONI QASIRA          1 Tess 5:23-24 
 

 Alla tas-sliem iqaddiskom f'kollox, u jżommkom sħaħ bla mittiefsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-
ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesù Kristu. Fidil hu Alla li sejjħilkom, u huwa jagħmel dan. 
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Uri lilna, Mulej, * it-tjieba tiegħek. Uri. 
V. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. * It-tjieba tiegħek. Glorja. Uri. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
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Deher Ġwanni l-Battista jippriedka fid-deżert tal-Lhudija: “Indmu, għax is-Saltna tas-Smewwiet 
waslet”. 
 
Sena B 
Ara, jien nibgħat l-Anġlu tiegħi li jwittilek it-triq tiegħi quddiemek. 
 
Sena Ċ 
Ejja żurna, Mulej, fis-sliem b’qalb sħiħa nifirħu quddiemek.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 
għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
Deher Ġwanni l-Battista jippriedka fid-deżert tal-Lhudija: “Indmu, għax is-Saltna tas-Smewwiet 
waslet”. 
 
Sena B 
Ara, jien nibgħat l-Anġlu tiegħi li jwittilek it-triq tiegħi quddiemek. 
 
Sena Ċ 
Ejja żurna, Mulej, fis-sliem b’qalb sħiħa nifirħu quddiemek.  
 
 
PREĊI 
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Bl-umiltà kollha, ħuti għeżież, nitolbu lil Kristu Sidna, imwieled mill-Verġni Marija, u b’qalbna 
ferħana ngħidulu: 
 Ejja, Mulej Ġesù. 
Iben waħdieni ta’ Alla, int ġej fostna tassew bħala l-anġlu tal-patt: 
- agħmel li d-dinja tilqgħek u taghrfek. 
Int tnissilt fi ħdan il-Missier, u ġejt fostna bħala bniedem permezz tal-Verġni Marija: 
- eħles in-natura tagħna l-bnedmin minn kull taħsir. 
Int, il-ħajja, ġejt biex tieħu l-mewt: 
- tħallina nsofru xejn mill-kundanna tal-mewt. 
Int, li meta tiġi għall-ħaqq iġġib il-ħlas tiegħek miegħek, xerred fuqna f’dak il-jum il-ħniena tiegħek: 
- kif dejjem ħennejt għalina u fejjaqtna fin-nuqqas ta’ saħħa tagħna. 
Kristu Sidna, bil-mewt tiegħek kont ta’ għajnuna għall-mejtin: 
- agħti widen għat-talb li qegħdin nagħmlulek għal ħutna l-mejtin. 
 
Missierna 

Talba 
  
O Alla ħanin li tista’ kollox, agħmel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma’ 
Ibnek, iżda agħtina l-għerf tas-sema biex nissieħbu ma’ l-istess Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla u 
miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen. 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U 

TAS-SOLENNITAJIET 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
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u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen..  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  



199 

 

u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 4 
 

Radd ta’ ħajr 
 

Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin) 
 

Weġibni, meta nsejjaħlek, * 
Alla tal-ġustizzja tiegħi; 

oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq, * 
ħenn għalija u isma' talbi. 
 

Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? * 
Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb? 

Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; * 
jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu. 
 

Triegħdu bil-biża', u la tidinbux; * 
aħsbu f'qalbkom bil-lejl, u isktu!  

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, * 
u ittamaw fil-Mulej. 
 

Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?" * 
Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek. 

Int nissilt l-hena f'qalbi, * 
aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom. 

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, * 
għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.  
Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 

Salm 133 (134) 
 

It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju 
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Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. 
(Apok 19:5) 
 

Ejjew, bierku l-Mulej, † 
qaddejja kollha tal-Mulej, * 
intom li toqogħdu f'dar il-Mulej. 

Erfgħu idejkom lejn it-tempju, * 
u bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 

Ibierkek il-Mulej minn Sijon, * 
hu li għamel is-sema u l-art! 
Glorja.  
  

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Dewt 6:4-7 
 
Isma', Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek 
kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed nagħtik 
illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f'darek, sew meta timxi barra t-
triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU          Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
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li int ħejjejt *  
għall-popli kollha:  

dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u nifirħu 
bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
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Lilek ingħajjtu, 
għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  
f’dan il-wied ta’ dmugħ.  

 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnAmmen.t,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  
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u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Verb etern li ġejt mis-sema,  
dawl li ħriġt mingħand Missierek, 
int, li għoġbok issir bniedem, 
reġġa’ d-dinja lejn is-sewwa 
 
Imla ‘l qlubna bid-dawl tiegħek,  
kebbes fina nar imħabbtek, 
ħalli nilqgħu twissijietek 
u mill-biża’ nkunu ħielsa. 
 
Int għad tiġi bħala Mħallef, 
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tagħmel ħaqq mill-għemil tagħna, 
lil min telqek titlaq lilu, 
u lill-ġusti trodd is-saltna. 
 
F’dak il-Jum tħallix li mmorru 
f’telfien ieħor għal ħtijietna, 
iżd’għal dejjem żommna miegħek 
f’xirka mal-ħenjin fis-sema. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Is-Sultan għoli ġej b’setgħa kbira biex isalva l-ġnus, hallelujah. 

 

Salm 103 (104) 

 

I 

 

Bierek ruħ tiegħi, il-Mulej! * 
Mulej, Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta! 

Bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes, * 
bid-dawl, bħal b'mantell, inti mkebbeb. 
 

Inti frixt is-smewwiet bħal tinda, * 
waqqaft fuq l-ilma l-għamajjar għolja tiegħek. 

Inti tagħmel is-sħab mirkeb tiegħek, * 
fuq ġwienaħ ir-riħ tiġġerra. 

L-irjieħ tagħmilhom ħabbara tiegħek, * 
u l-ilsna tan-nar qaddejja tiegħek. 

  
Int waqqaft l-art fuq is-sisien tagħha, * 

b'mod li qatt ma titħarrek; 
bl-ibħra, bħal b'libsa, inti ksejtha; * 

u l-ilmijiet waqfu fuq qċaċet l-għoljiet. 
  
Malli inti ċċanfarhom, jaħarbu; * 

malli jriegħed leħnek, jitkexkxu. 
Ma' l-għoljiet jogħlew, fil-widien jinżlu; * 

posthom, li int tajthom, jieħdu. 
Ma jaqbżux it-tarf li int ħażżejtilhom, * 

biex qatt aktar ma jerġgħu jgħattu l-art. 
 

L-għejun tiftħilhom għal ġol-widien, * 
u huma jiġru qalb l-għoljiet. 

Jisqu l-bhejjem kollha tar-raba', * 
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u l-ħmir selvaġġi jaqtgħu l-għatx tagħhom. 
Ħdejhom jgħammru l-għasafar ta' l-ajru, * 

minn qalb il-friegħi jsemmgħu l-għana tagħhom. 
Glorja. 
 
Ant. 1: Is-Sultan għoli ġej b’setgħa kbira biex isalva l-ġnus, hallelujah. 

Ant. 2: Ifraħ u thenna, Ġerusalemm; is-Sultan tiegħek ġej, Sijon, la tibżax, għax dalwaqt tasallek is-

salvazzjoni. 

 

 

II 

 

Inti ssaqqi l-muntanji mill-imħażen għolja tiegħek, * 
u tixba' l-art bil-frott ta' għemilek. 

Inti tnibbet il-ħdura għall-bhejjem, * 
u l-ħxejjex li bihom jinqeda l-bniedem, 

biex joħroġ il-ħobż mill-art, * 
inbid li jferraħ qalb il-bniedem, 

żejt li jsebbħilhom wiċċhom, * 
u ħobż li jsaħħilhom qalbhom. 

  
Jixbgħu bl-ilma s-siġar tal-Mulej, * 

iċ-ċedri tal-Libanu li hu ħawwel. 
Fihom ibejjtu l-għasafar, * 

iċ-ċikonja tgħammar fil-qċaċet tagħhom. 
Fl-għoljiet il-kbar joqogħdu ċ-ċriev, * 

l-irdum jagħti l-kenn lill-fniek tax-xagħri. 
 

Il-qamar int għamilt biex juri ż-żmien, * 
u lix-xemx urejtha xħin għandha tinżel. 

Titfa' d-dlam, u jsir il-lejl; * 
fih jiġġerrew il-bhejjem kollha tal-bosk. 

Frieħ l-iljun jgħajjtu biex jaħtfu, * 
jittallbu mingħand Alla l-ikel tagħhom. 

Malli titla' x-xemx jinġabru, * 
fl-għerien tagħhom jitgeddsu. 

U l-bniedem joħroġ għax-xogħol, * 
u jibqa' jaħdem sa filgħaxija.  

 Glorja. 
 
Ant. 2: Ifraħ u thenna, Ġerusalemm; is-Sultan tiegħek ġej, Sijon, la tibżax, għax dalwaqt tasallek is-

salvazzjoni. 

Ant. 3: Ħa jnaddfu qlubhom il-bnedmin għall-miġja tas-Sultan il-kbir, biex immorru nilqgħuh kif 
jixraq, għaliex hu ġej u ma jiddawwarx. 

 

III 

 

Kemm huma kotrana l-għemejjel tiegħek, Mulej! † 



206 

 

Kollha bl-għerf għamilthom; * 
mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. 

Dan il-baħar ta' kobor u wisa' bla tarf, † 
li fih jimraħ ħut bla għadd; * 
bhejjem żgħar u bhejjem kbar. 

Id-dgħajjes jimxu fuq il-mewġ tiegħu; * 
fih jitliegħeb il-Levjatan, li int għamilt. 

  
Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha * 

li tagħtihom ikilhom f'waqtu. 
Inti tagħtihom, u huma jiġbru; * 

tiftaħ idejk, u jixbgħu bil-ġid. 
 

Jekk taħbi wiċċek, huma jinfixlu; † 
jekk teħdilhom nifishom, imutu, * 
u lejn it-trab jerġgħu jmorru. 

Malli tibgħat l-ispirtu tiegħek, jinħolqu, * 
u inti ġġedded il-wiċċ ta' l-art. 

  
Jibqa' sebħ il-Mulej għal dejjem! * 

Jifraħ il-Mulej bl-għemejjel tiegħu! 
Kif hu jħares lejn l-art titheżheż; * 

kif imiss l-għoljiet, idaħħnu. 
Ngħanni lill-Mulej tul ħajti kollha, * 

indoqq lil Alla tiegħi kemm indum ħaj. 
Ħa togħġbu l-għanja tiegħi, * 

għax jiena fil-Mulej l-hena tiegħi. 
  
Jintemmu minn fuq l-art il-midinbin, † 

u jgħibu l-ħżiena, * 
  Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej. 
  
 Glorja. 
 

Ant. 3: Ħa jnaddfu qlubhom il-bnedmin għall-miġja tas-Sultan il-kbir, biex immorru nilqgħuh kif 
jixraq, għaliex hu ġej u ma jiddawwarx. 
 
V/. Qumu u erfgħu raskom. 
R/. Għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. 
 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija          Iż. 22:8-23 
 

Kontra t-tkabbir ta’ Ġerusalemm u ta’ Sebna 
 

Dakinhar mortu taraw l-armerija ta’ Dar il-Foresta,  

u rajtu kemm kotor it-tiċrit fil-belt ta David;  

ġbartu l-ilma tal-ġiebja ta' isfel,  



207 

 

għoddejtu d-djar ta' Ġerusalemm,  

u ħattejtu d-djar biex issaħħu l-ħitan. 

U għamiltu ħawt bejn iż-żewġt iswar  

għall-ilma tal-ġiebja l-qadima,  

imma ma fittixtux ‘il min għamilhom,  

u ma tajtux kas ta' min sawwarhom sa mill-qedem. 

U sejjħilkom dakinhar is-Sid, il-Mulej ta' l-eżerċti; 

sejjħilkom għall-biki u għat-twarrib, 

għat-tqarwiż tar-ras u għall-ilbies tax-xkejjer. 

Imma, araw, intom tajtuha għall-għors tat-tbahrid, 

qtiltu l-baqar u biċċirtu n-nagħaġ, 

u kiltu l-laħam u xrobtu l-inbid: 

'Nieklu u nixorbu, għax għada mmutu.' 

Il-Mulej tal-qtajja' għarrafni f'widinti: 

'Le, ma jinħafrilkomx dan il-ħażen sa ma tmutu.' 

Għax tkellem Sidi, il-Mulej ta' l-eżerċti. 

Dan jgħid Sidi, il-Mulej ta' l-eżerċti: 

'Mur, asal wasla sa għand dan il-ministru, 

sa għand Sebna, li jagħmel mill-palazz, 

mur għidlu: 

"X'għandek hawn, u 'l min għandek hawn, 

biex qiegħed tibni qabar għalik ? 

Bħal min iħaffer għalih qabar fl-għoli  

u jaqta' għamara għalih fil-blat? 

Ara l-Mulej sa jwaddbek ma' l-art, 

ja bniedem setgħani! 

Se jgerbek u jwaddbek 'il bogħod bħal ballun  

f'medda kbira ta' art. 

Hemm issib mewtek bil-karrijiet tal-glorja tiegħek, 

ja għajb ta' dar Sidek! 

Inwarrbek minn postok, 

u nneħħik minn fejn qiegħed. 

  Dakinhar  

insejjaħ lill-qaddej tiegħi Eljakim, bin Ħilkija, 

u nlibbsu l-libsa tiegħek, 

inħaddnu bit-terħa tiegħek, 

u nagħtih f'idejh il-ħakma tiegħek. 

u jkun missier għal min jgħammar f'Ġerusalemm, 

u għad-dar ta' Ġuda. 

Inqiegħed il-muftieħ ta’ dar David fuq spallejh : 

jiftaħ hu, u ħadd ma jagħlaq; 

u jsakkar hu, u ħadd ma jiftaħ. 

U nwaħħlu bħal musmar ma' ħajt fis-sod, 

u jkun tron glorjuż għal dar missieru”.  

 
RESPONSORJU     Apok 3:7-8 
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R/. Dan jgħid il-Qaddis u l-Veru, dak li għandu l-muftieħ ta’ David: * Ara, ftaħtlek quddiemek bieb li 
ħadd ma jista’ jagħlqu.  
V/. Il-kelma tiegħi ħaristha, u ismi ma ċħadtux. * Ara, ftaħtlek quddiemek bieb li ħadd ma jista’ 
jagħlqu.  
 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mit-Tifsir fuq il-Ktieb tal-Profeta Iżaija, ta’ San Ewsebju, isqof ta’ Ċesarija. 
 

Leħen jgħajjat fid-deżert 
 
 Leħen jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet ta’ Alla tagħna. Jgħid 
ċar li l-ġrajjiet imħabbra fil-profezija kellhom iseħħu mhux f’Ġerusalemm imma fid-deżert. 
Hemmhekk, mela, kienet għad trid tidher il-glorja tal-Mulej u tixxandar is-salvazzjoni ta’ Alla lill-
bnedmin kollha. 
 Dan kollu seħħ kelma b’kelma fl-istorja meta Ġwanni l-Battista, fid-deżert tal-Ġordan, xandar 
li s-salvazzjoni ta’ Alla waslet u deher is-salvatur mibgħut minn Alla. Għax kien f’dak iż-żmien li 
kulħadd għaraf lil Kristu u l-glorja tiegħu, meta wara l-magħmudija tiegħu nfetħu s-smewwiet, l-
Ispirtu s-Santu niżel fuqu f’sura ta’ ħamiema, u l-Missier semma’ leħnu u ta xhieda għal Ibnu: Dan 
hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu. 
 Dan kollu ntqal għaliex Alla kien se jiġi f’deżert li kien ilu żmien twil battal u magħluq. Għax 
il-ġnus kollha kienu qishom art battala mill-għarfa ta’ Alla, u t-triq li twassal għal għandhom kienet 
magħluqa għall-ġusti u l-profeti kollha ta’ Alla. 
 Kien għalhekk li dak il-leħen ordna li titħejja t-triq għall-Verb ta’ Alla u jitwittew għalih il-
mogħdijiet imħarbta, biex Alla, meta jiġi, jkun jista’ jgħaddi minnhom. Ħejju t-triq tal-Mulej: tħejjija 
li ssir bix-xandir tal-bxara t-tajba u tnissel faraġ ġdid b’xewqa li l-bnedmin kollha jaslu biex jagħrfu s-
salvazzjoni ta’ Alla. 
 Itla’ fuq muntanja għolja, ħabbara tat-tajjeb għal Sijon; għolli leħnek bil-qawwa kollha, 
ħabbara tat-tajjeb għal Ġerusalemm. Dawn il-kelmiet jaqblu ħafna ma’ dawk ta’ qabilhom, u hi 
ħaġa sewwa u f’waqtha li, wara dak li ntqal dwar il-leħen jgħajjat fid-deżert, issa jissemmew ukoll il-
ħabbara tat-tajjeb u titħabbar il-miġja ta’ Alla fost il-bnedmin. Għax wara l-profezija dwar Ġwanni l-
Battista kien jixraq li jissemmew ukoll l-evanġelisti. 
 U liema hi din Sijon jekk mhux il-belt li qabel kienet tissejjaħ Ġerusalemm? Hija dik l-istess 
muntanja li fuqha titkellem l-Iskrittura meta tgħid: Sijon, li fiha bnejt l-għamara tiegħek; l-Appostlu 
wkoll jgħid: Ersaqtu lejn il-muntanja Sijon. Jistax ikun li f’dan il-kliem hemm imfissra l-ġemgħa ta’ l-
appostli magħżulin minn fost il-poplu Lhudi? 
 Din Sijon u Ġerusalemm hija dik li laqgħet is-salvazzjoni ta’ Alla, hi dik li nbniet fil-għoli fuq il-
muntanja ta’ Alla, jiġifieri fuq il-Verb tiegħu, Ibnu l-waħdieni; u hi għandha l-ordni biex titla’ fuq 
muntanja għolja ħalli xxandar l-aħbar tas-salvazzjoni. U min huma l-ħabbara tat-tajjeb jekk mhux l-
evanġelisti? U xi jfisser tkun evanġelista? Ifisser tħabbar lill-bnedmin kollha, u l-ewwelnett lill-ibliet 
ta’ Ġuda, li Kristu ġie fid-dinja. 
 
RESPONSORJU          ara Mt 11:11. 9 
 

R/. Ġie l-prekursur tal-Mulej, li fuqu Sidna qal: * Fost dawk li twieldu minn-nisa ħadd ma 
qam aqwa minn Ġwanni l-Battista.  

V/. Dan hu l-profeta, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta, li għalih is-Salvatur tagħna qal: * Fost 
dawk li twieldu minn-nisa ħadd ma qam aqwa minn Ġwanni l-Battista. 
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INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 
u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 
Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 



210 

 

Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 
 

TALBA 
 
O Alla ħanin li tista’ kollox, agħmel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma’ 
Ibnek, iżda agħtina l-għerf tas-sema biex nissieħbu ma l-istess Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek 
jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

 
IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Leħen qawwi qed jinstema’ 
biex ikeċċi d-dlamijiet: 
ejja nwarrbu t-thewdin fieragħ;  
Kristu ġej f’dawl is-smewwiet. 
 
Tqum fuq tagħha ruħna mħeddla, 
teħles mill-ġerħat tad-dnub; 
ġa qed tiddi kewkba ġdida; 
dalwaqt l-għadu jkun megħlub. 
 
Il-Ħaruf, mibgħut mill-għoli,  
ġej iħollna minn kull dejn; 
nitolbuh, bl-ilfiq u l-biki,  
jagħti l-maħfra, jħenn u jgħin. 
 
Biex fit-tieni miġja tiegħu,  
bl-art imwerwra taħt riġlejh, 
ma narawhx iqis ħtijietna, 
‘ma jressaqna b’tjieba lejh. 
Glorja lill-Missier fil-għoli, 
rebħ lill-Iben, kull tifħir 
lill-Ispirtu, kif jistħoqqlu, 
issa w dejjem, hekk isir. Ammen. 
 
SALMODIJA  
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Ant. 1: Sijon, il-belt qawwija tagħna, għandha s-Salvatur sur u ħajt tagħha: iftħu l-bibien, għax Alla 
magħna, hallelujah.  

 
Salm 117 (118) 

  
Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 
 

Ħa jgħidu wlied Iżrael: * 
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 

Ħa tgħid dar Aron: * 
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 

Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej: * 
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 
 

Sejjaħt il-Mulej fid-dwejjaq tiegħi; * 
u l-Mulej weġibni, u ħariġni fil-wisa'. 

La l-Mulej miegħi, m'għandix għax nibża'; * 
x'jista' jagħmilli l-bniedem? 

Il-Mulej miegħi, hu l-għajnuna tiegħi, * 
u nħares b'wiċċi minn quddiem  
lejn l-għedewwa tiegħi. 
 

Aħjar tiskenn fil-Mulej * 
milli tittama fil-bnedmin. 

Aħjar tiskenn fil-Mulej * 
  milli tittama fil-kbarat. 
 
Il-ġnus kollha dawwruni; *  

imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 
Dawwruni, minn kull naħa rassewni; * 

imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 
Bħan-naħal daru miegħi, †  

bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu; * 
imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 

  
B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa'; * 

imma l-Mulej tani l-għajnuna. 
 

Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej; * 
hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. 

Għajat ta' ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin: * 
il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila! 

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. 
Ħaqarni tassew il-Mulej, * 
imma ma telaqnix għall-mewt. 
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Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja; *  
ħa nidħol minnhom u nrodd ħajr lill-Mulej. 
 

Dan hu bieb il-Mulej; * 
il-ġusti jidħlu minnu. 

Niżżik ħajr talli weġibtni * 
u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. 

 
Il-ġebla li warrbu l-bennejja * 

saret il-ġebla tax-xewka. 
Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: * 

ħaġa ta' l-għaġeb f'għajnejna. 
Dan hu l-jum li għamel il-Mulej;  

ħa nifirħu u nithennew fih! 
 
Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana! * 

Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq! 
Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej! *  

Inberkukom minn dar il-Mulej. 
 

Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna. * 
Tqassmu f'purċissjoni bil-friegħi f'idejkom  
sa ħdejn l-altar. 

  
Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr, *  

Alla tiegħi, jien lilek inkabbar. 
  
Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, *  

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 
 
Glorja. 

 
Ant. 1: Sijon, il-belt qawwija tagħna, għandha s-Salvatur sur u ħajt tagħha: iftħu l-bibien, għax Alla 
magħna, hallelujah.  
Ant. 2: Intom li bikom il-għatx, ejjew għall-ilma: fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, hallelujah.  
 
 

Kantiku (Dan 3:52-57) 
  

Imbierek int, Mulej, Alla ta’ missirijietna, *  

ta’ min ifaħħrek u jgħolik fuq kollox għal dejjem. 

 

Imbierek ismek, qaddis u msebbaħ, * 

ta’ min ifaħħru sewwa u jgħollih fuq kollox għal dejjem. 

 

Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek, *  

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

 

Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini, † 
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li ħarstek tinfed l-abbissi, * 

ta’ min ifaħħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

  

Imbierek int fuq it-tron ta’ saltnatek, * 

ta’ min ifaħħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.  

 

Imbierek int fil-wisa’ kollu tas-sema, * 

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

  

Bierku għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, * 

faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. 

 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Intom li bikom il-għatx, ejjew għall-ilma: fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, hallelujah.  
Ant. 3: Sidna ġej bil-qawwa, u jdawwal għajnejn il-qaddejja tiegħu, hallelujah. 
 

Salm 150 
  

Faħħru 'l Alla fit-tempju mqaddes tiegħu, * 
faħħruh fil-firxa tas-smewwiet qawwija tiegħu! 

Faħħruh għall-għemejjel kbar tiegħu, * 
faħħruh għall-kobor tiegħu bla tarf! 
 

Faħħruh bid-daqq tat-tromba, * 
faħħruh bl-arpa u ċ-ċetra! 

Faħħruh bit-tanbur u biż-żfin, * 
faħħruh bid-daqq tal-kordi u tas-sfafar! 

Faħħruh bid-daqq qawwi taċ-ċimbali, † 
faħħruh bid-damdim taċ-ċimbali! * 
Kull ma jieħu nifs, ħa jfaħħar il-Mulej!  

 Glorja. 
 
Ant. 3: Sidna ġej bil-qawwa, u jdawwal għajnejn il-qaddejja tiegħu, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Rum 13:11-12  
  
Waslet is-siegħa li intom tqumu minn-ngħas; għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb issa minn meta 
bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam u nilbsu l-
armi tad-dawl. 
 
RESPONSORJU QASIR  
R. Kristu, Bin Alla l-ħaj * Ħenn għalina. Kristu.  
V. Int li ġej fid-dinja. * Ħenn għalina. Glorja. Kristu.  
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 
Sena A 
 Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: “Ħejju triq il-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu”.  
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Sena B 
 Ġwanni deher jgħammed fid-deżert u jxandar magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-dnubiet. 
 
Sena Ċ 
 Il-kelma ta’ Alla waslet lil Ġwanni, bin Żakkarija, fid-deżert, u ġie jxandar magħmudija ta’ ndiema 
għall-maħfra tad-dnubiet. 
  
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 
Sena A 
 Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: “Ħejju triq il-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu”.  
 
Sena B 
 Ġwanni deher jgħammed fid-deżert u jxandar magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-dnubiet. 
Sena Ċ 
 Il-kelma ta’ Alla waslet lil Ġwanni, bin Żakkarija, fid-deżert, u ġie jxandar magħmudija ta’ ndiema 
għall-maħfra tad-dnubiet. 
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PREĊI  
Ħuti għeżież, Sidna Ġesù Kristu għandu jiġi biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin . Nitolbuh u 
ngħidulu:  

Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej Ġesù Kristu, int ġejt issalva ‘l-midinbin:  
- ħarisna mill-għawġ u t-tiġrib kollu.  
Int għad tidher bħala mħallef:  
- uri fina l-qawwa tas-salvazzjoni tiegħek. 
Agħmel li nħarsu l-liġi u l-kmandAmmen.ti tiegħek b’ruħ qawwija: 
- biex nistennew bl-imħabba l-miġja tiegħek. 
Int, l-imbierek għal dejjem, fit-tjieba tiegħek agħtina li ngħixu ħajja rżina hienja u d-dehra tas-sebħ u 
l-kobor tiegħek. 
  
Missierna 
 

Talba 
 
O Alla ħanin li tista’ kollox, agħmel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma’ 
Ibnek, iżda agħtina l-għerf tas-sema biex nissieħbu ma l-istess Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek 
jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.. 
 

 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
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żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

Salm 22 (23) 
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Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, † 

xejn ma jonqosni; * 
f'mergħat kollha ħdura jqegħedni.  

Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni; * 
hemm hu jrejjaqni.  

Imexxini fit-triq tas-sewwa * 
minħabba l-isem tiegħu. 

 Mqar jekk nimxi f'wied mudlam, †  
ma nibżax mill-ħsara, * 
għax inti miegħi.  

Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek, * 
huma jwennsuni. 

  
Int tħejji mejda għalija * 

quddiem l-għedewwa tiegħi.  
Biż-żejt tidlikli rasi, * 

u l-kalċi tiegħi tfawwarli. 
 

Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena * 
il-jiem kollha ta' ħajti. 

U ngħammar f'dar il-Mulej * 
sakemm indum ħaj! 

 
 Glorja. 
 

Salm 75 (76) 
 
I 

 
Magħruf hu Alla f'Ġuda, * 

kbir hu ismu f'Iżrael. 
F'Salem hemm l-għarix tiegħu, *  

u l-għamara tiegħu f'Sijon. 
Hemm hu kisser il-vleġeġ ta' l-ark, * 

it-tarka, is-sejf u l-armi tal-gwerra. 
 

Int kollok dija u glorja, *  
aktar mill-aqwa muntanji. 

L-irġiel ta' qalbhom qawwija * 
tilfu l-priża tagħhom;  

il-gwerriera qalbiena waqgħu f'raqda, * 
idejhom tmewwtulhom. 

Għall-għajta tiegħek, Alla ta' Ġakobb, * 
f'telfa jaqgħu r-rikkieba u ż-żwiemel. 

 Glorja. 
 

 
II 
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Tal-biża' int; int, min jiqaflek, * 
meta tqum fuq tiegħek, Mulej? 

Mis-smewwiet semmajt il-ħaqq tiegħek; * 
twerwret l-art u tbikkmet, 

meta Alla qam biex jagħmel il-ħaqq, * 
biex isalva l-imsejkna kollha ta' l-art. 

  
Mqar fil-korla tiegħek il-bnedmin ifaħħruk; * 

u kull min jeħles mill-għadab tiegħek ifaħħrek. 
Wiegħdu u roddu lill-Mulej, Alla tagħkom; * 

ta' madwaru lkoll iġibulu d-doni,  
 lilu, li hu tal-biża'; 

lil dak li jifni l-kbarat, * 
li jnissel il-biża' fis-slaten ta' l-art. 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA Rum 13:13-14a 
 
Ngħixu kif jixraq, bħal f'binhar; mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żína u t-tbahrid, mhux bil-
ġlied u l-għira. Imma ilbsu lil Sidna Ġesù Kristu. 
 
V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA           I Tess 3:12-13 
 
Jalla l-Mulej ikattrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd, ħalli jqawwilkom 
qalbkom u jkollkom qdusija bla għajb quddiem Alla u Missierna, għal meta jiġi Sidna Ġesù mdawwar 
bil-qaddisin tiegħu! 
V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA ara 2 Tess 1:6.7.10 
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Alla għad jagħmel is-sewwa, u għad iserraħ lilkom li qegħdin issofru, kif ukoll lilna, dak in-nhar li l-
Mulej Ġesù jfeġġ mis-smewwiet imdawwar bl-anġli tal-qawwa tiegħu, biex jieħu l-glorja mingħand 
il-qaddisin tiegħu u l-ġieħ minn dawk kollha li jkunu emmnu fih. 
 
V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 
 

Talba 
 

O Alla ħanin li tista’ kollox, agħmel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu 
ma’ Ibnek, iżda agħtina l-għerf tas-sema biex nissieħbu ma l-istess Ibnek Ġesù Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

 
IT-II GĦASAR 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
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Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Il-Mulej ġej fis-sħab tas-sema, b’setgħa u qawwa kbira, hallelujah. 
 

Salm 109 (110):1-5, 7 
 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * 
"Oqgħod fuq il-lemin tiegħi, 

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * 
mirfes taħt riġlejk." 

  
Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  

jibgħat il-Mulej minn Sijon: * 
 aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek. 
Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek  

fuq l-għoljiet imqaddsa, * 
 sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek. 
  
Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * 

"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!"  
Sidi fuq il-leminija tiegħek, * 

jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu. 
 

Mill-wied jixrob fi triqtu, * 
għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu. 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
  u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.. 
 
Ant. 1: Il-Mulej ġej fis-sħab tas-sema, b’setgħa u qawwa kbira, hallelujah  
Ant. 2: Id-dehra tal-Mulej għad isseħħ, u ma tqarraqx; jekk iddum ma tasal, stennieha, għax tiġi 
żgur, ma tiddawwarx, hallelujah. 
 

Salm 113 B (115) 
 

Mhux lilna, Mulej, mhux lilna, † 
iżda lil ismek sebbaħ, * 
għat-tjieba u l-fedeltà tiegħek. 

Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus: * 
"Fejn hu Alla tagħhom?" 

Fis-smewwiet hu Alla tagħna; * 
hu jagħmel kull ma jogħġbu. 
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Fidda u deheb huma l-allat tagħhom, * 
xogħol ta' idejn il-bniedem. 

Għandhom il-fomm, u ma jitkellmux; * 
għandhom l-għajnejn, u ma jarawx; 

għandhom il-widnejn, u ma jisimgħux; * 
għandhom l-imnieħer, u ma jxommux; 

għandhom l-idejn, u ma jmissux; † 
għandhom ir-riġlejn, u ma jimxux; * 
ebda leħen ma joħroġ minn fommhom. 

Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom, * 
u dawk kollha li jittamaw fihom. 

Iżrael ittama fil-Mulej; * 
hu l-għajnuna u t-tarka tagħhom. 

Dar Aron ittamaw fil-Mulej; * 
hu l-għajnuna u t-tarka tagħhom. 

Dawk li jibżgħu mill-Mulej ittamaw fil-Mulej; * 
hu l-għajnuna u t-tarka tagħhom. 
 

Il-Mulej jiftakar fina u jberikna; * 
ibierek 'il dar Iżrael, ibierek 'il dar Aron. 

Ibierek 'il dawk li jibżgħu mill-Mulej, * 
kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. 
 

Ikattarkom ħafna l-Mulej, * 
lilkom u 'l uliedkom. 

Imberkin intom mill-Mulej, * 
li għamel is-sema u l-art. 

Is-smewwiet huma s-smewwiet tal-Mulej; * 
imma l-art hu taha lill-bnedmin. 

M'humiex il-mejtin li jfaħħru l-Mulej, * 
anqas ħadd minn dawk li jmorru fis-skiet; 

imma aħna li nbierku l-Mulej, * 
minn issa u għal dejjem. 

 
Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Id-dehra tal-Mulej għad isseħħ, u ma tqarraqx; jekk iddum ma tasal, stennieha, għax tiġi 
żgur, ma tiddawwarx, hallelujah. 
 
Ant. 3: Il-Mulej il-leġiżlatur tagħna, il-Mulej is-sultan tagħna: hu ġej biex isalvana. 
 

Kantiku ara Apok 19:1-2. 5-7 
 
Hallelujah 
Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa 
 Huma ta’ Alla tagħna, * 
(R/. Hallelujah) 
 Għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu. 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
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Hallelujah 
Faħħru lil Alla tagħna, 
 Intom il-qaddejja kollha tiegħu, * 
(R/. Hallelujah) 
 intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar! 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
 
Hallelujah 
Għax ħa s-saltna l-Mulej,  
 Alla tagħna li jista’ kollox, * 
(R/. Hallelujah) 
 Nifirħu u nithennew, u nagħtuh glorja. 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
 
Hallelujah 
Għax wasal it-tieġ tal-Ħaruf, * 
(R/. Hallelujah) 
 u l-għarusa tiegħu ħejjiet ruħha. 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
Glorja. 
 
Ant. 3: Il-Mulej il-leġiżlatur tagħna, il-Mulej is-sultan tagħna: hu ġej biex isalvana.  
 
LEZZJONI QASIRA           Fil 4:4-5 
 
Ifirħu dejjem fil-Mulej: nerġa’ ngħidilkom, ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom, ħa jkunu jafu biha l-bnedmin 
kollha. Il-Mulej qorob.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Uri lilna, Mulej, * it-tjieba tiegħek. Uri. 
V. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. * It-tjieba tiegħek. Glorja. Uri. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 

Jiena ngħammidkom bl-ilma għall-indiema, imma min ġej warajja hu aqwa minni: hu 
jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar. 
 
Sena B 

Ġwanni kien ixandar u jgħid: “Ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix nitbaxxa 
quddiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu”. 
 
Sena Ċ 

Kull wied jimtela, kull muntanja u għolja titbaxxa, u kull bniedem jara s-salvazzjoni ta’ Alla.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
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Iva, minn issa ‘l quddiem 
kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 

 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 
għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 

Jiena ngħammidkom bl-ilma għall-indiema, imma min ġej warajja hu aqwa minni: hu 
jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar. 
 
Sena B 

Ġwanni kien ixandar u jgħid: “Ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix nitbaxxa 
quddiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu”. 
 
Sena Ċ 

Kull wied jimtela, kull muntanja u għolja titbaxxa, u kull bniedem jara s-salvazzjoni ta’ Alla.  
 
PREĊI 
 
Ħuti għeżież, Kristu hu l-Feddej li ġie jsalva l-bnedmin. Nitolbuh b’tama qawwija u ngħidulu: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej Ġesù Kristu, bil-misteru ta’ l-inkarnazzjoni wrejt lid-dinja l-glorja tiegħek ta’ Alla: 
- aħjina bil-miġja tiegħek.  
Int sirt dgħajjef bħalna:  
- xerred fuqna l-ħniena tiegħek.  
Int, fl-ewwel miġja umli tiegħek, fdejt id-dinja mid-dnub: 
- fit-tieni miġja tiegħek naddafna mill-ħtija u seddaqna. 
Inti tgħix u taħkem fuq kollox:  
- fit-tjieba tiegħek agħmel li nilħqu l-wirt ta’ dejjem. 
Inti qiegħed in-naħa tal-lemin tal-Missier:  
- ferraħ lil ħutna l-mejtin bid-dawl ta’ wiċċek.  
 
Missierna 
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Talba 

O Alla ħanin li tista’ kollox, agħmel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma’ 
Ibnek, iżda agħtina l-għerf tas-sema biex nissieħbu ma l-istess Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek 
jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U 
TAS-SOLENNITAJIET 

V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen..  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
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Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen.. 
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 90 
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Għad-dell tal-Għoli 

 
Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19). 
 
Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *  

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,  
għid lill-Mulej: †  

“Dell tiegħi u qawwa tiegħi int, *  
Alla tiegħi, jien fik nittama.”  

 
Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *  

u mill-mard tal-mewt.  
Bir-rix tiegħu jgħattik, *  

u taħt ġwenħajh tistkenn.  
Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *  

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,  
minn pesta li tixtered fid-dlam, *  

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.  
 
Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *  

u għaxart elef fuq lemintek  
imma lejk id-deni ma jersaqx, *  

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.  
Int dan tarah biss b’għajnejk, *  

tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.  
Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *  

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.  
 
Ebda deni ma jiġrilek, *  

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.  
Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *  

u jħarsuk fi triqatek kollha.  
Fuq idejhom jerfgħuk, *  

li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.  
Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *  

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.  
 
La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *  

la għaraf ismi, jiena nħarsu.  
Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †  

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, *  
neħilsu u nerfagħlu ġieħu;  

u b’għomor twil nimlieh, *  
nurih is-salvazzjoni tiegħi.  

Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl. 
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Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Apok 22, 4-5 
 
Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u  
ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun  
jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU          Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;  
issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull  
deni, biex nerġgħu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
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xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen.. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnAmmen.t,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
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la twarrabx minn quddiemek  
it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  
o Verġni glorjuża u mbierka.  
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IT-TNEJN 

TAT-TIENI ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tat-Tnejn tat-II ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 
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Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Verb etern li ġejt mis-sema,  
dawl li ħriġt mingħand Missierek, 
int, li għoġbok issir bniedem, 
reġġa’ d-dinja lejn is-sewwa 
 
Imla ‘l qlubna bid-dawl tiegħek,  
kebbes fina nar imħabbtek, 
ħalli nilqgħu twissijietek 
u mill-biża’ nkunu ħielsa. 
 
Int għad tiġi bħala Mħallef, 
tagħmel ħaqq mill-għemil tagħna, 
lil min telqek titlaq lilu, 
u lill-ġusti trodd is-saltna. 
 
F’dak il-Jum tħallix li mmorru 
f’telfien ieħor għal ħtijietna, 
iżd’għal dejjem żommna miegħek 
f’xirka mal-ħenjin fis-sema. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
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Ant. 1: Agħtini widen, Mulej, u fittex eħlisni.  

 

Salm 30 (31):1-17, 20-25 

 

I 

 

Fik, Mulej, jien nistkenn; * 
ma jkolli qatt għax nirgħex. 

Fil-ġustizzja tiegħek salvani, * 
agħtini widen u fittex eħlisni. 

Kun blata tal-kenn għalija, * 
fortizza qawwija ta' salvazzjoni. 

  
Inti l-blata u l-fortizza tiegħi; * 

f'ġieħ ismek mexxini u wennisni.  
Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, * 

għax inti l-qawwa tiegħi. 
  
F'idejk jien nerħi ruħi; * 

int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. 
Int tobgħod 'il min iqim allat fiergħa; * 

imma jien fil-Mulej nittama. 
  
Nifraħ u nithenna għat-tjieba tiegħek, † 

int, li rajt l-hemm tiegħi, * 
li għaraft id-diqa ta' qalbi. 

Ma tlaqtnix f'idejn l-għedewwa, * 
imma qegħedtli fil-wisa' riġlejja. 

  
Glorja. 
 
Ant. 1: Agħtini widen, Mulej, u fittex eħlisni.  

Ant. 2: Uri d-dawl ta’ wiċċek lill-qaddej tiegħek, Mulej. 

 

II 

 

Ħenn għalija, Mulej, għax ninsab fil-hemm, † 
infnew għajnejja minħabba d-dwejjaq, * 
ruħi wkoll u l-ġewwieni tiegħi. 

Infniet ħajti bl-għali, * 
u bl-ilfiq is-snin ta' ħajti; 

minħabba fil-hemm naqsitni saħħti, * 
u tmermer għadmi kollu. 

  
Minħabba l-għedewwa tiegħi kollha, * 

jien sirt ħaġa ta' min ikasbarha; 
Ħaġa ta’ twerwir għall-ġirien tiegħi, * 
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u ta’ biża’ għal min jafni. 
Dawk li jarawni barra * 

jaħarbu minni. 
 
Intlift minn sensija bħal wieħed mejjet, * 

sirt bħal ġarra mkissra. 
Għax smajt l-għajdut tal-kotra fuqi; * 

biża' minn kullimkien madwari. 
Jiftiehmu bejniethom kontrija, * 

jonsbuni biex jeħduli ħajti. 
  
Imma jien fik nittama, Mulej; * 

jien ngħidlek: "Alla tiegħi int!" 
F'idejk hi xortija, † 

eħlisni minn id l-għedewwa, * 
minn id dawk li jeħduha kontrija. 

Uri d-dawl ta' wiċċek lill-qaddej tiegħek; * 
fit-tjieba tiegħek eħlisni. 

 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Uri d-dawl ta’ wiċċek lill-qaddej tiegħek, Mulej.  

Ant. 3: Imbierek il-Mulej li għamel miegħi għeġubijiet ta’ tjieba. 
 

III 
 

Kemm hu kbir il-ġid tiegħek, Mulej, * 
li inti rfajt għal min jibża' minnek, 

li int ħejjejt għal min jafda fik, * 
quddiem il-bnedmin kollha! 

 
Bil-ħarsien tiegħek tkenninhom * 

kontra t-tnassis tal-bnedmin; 
fl-għarix tiegħek taħbihom * 

kontra t-tqassis ta' l-ilsna. 
 
Imbierek il-Mulej li minn belt qawwija * 

għamel miegħi għeġubijiet ta' tjieba. 
Jien għedt fil-fixla li kelli: * 

"Ninsab maqtugħ minn taħt għajnejk." 
Imma int smajt leħen it-tħannin tiegħi * 

meta sejjaħt l-għajnuna tiegħek. 
 

Ħobbu l-Mulej, ħbieb tiegħu kollha. † 
Lit-twajbin iħarishom il-Mulej, * 
imma jpattiha sewwa lil min jimxi bil-kburija. 

Issaħħu u qawwu qalbkom, * 
I8intom ilkoll li tittamaw fil-Mulej. 

  
 Glorja. 



234 

 

 
Ant. 3: Imbierek il-Mulej li għamel miegħi għeġubijiet ta’ tjieba.  
 

V/. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek. 
R/. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. 
 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija         Iż. 24:1-18 
 

Il-Mulej jidher fil-jum tiegħu 
 

Ara l-Mulej se jbattal l-art u jagħmel deżert minnha; 

se jqallbilha wiċċha  

u jxerred 'il min jgħammar fiha. 

U l-qassis ikun bħall-poplu, 

u s-sid bħall-ilsir; 

is-sidt bħall-qaddejja tagħha, 

il-bejjiegħ bħax-xerrej; 

min jislef bħal min jissellef, 

min jiddejjen bħal min idejjen. 

Titbattal l-art għalkollox, 

u d-dinja titneħħa għalkollox, 

għax lissen il-Mulej din il-kelma. 

Imnikkta l-art u midbiela, 

mifnija u mitluqa d-dinja; 

is-sema u l-art it-tnejn mifnija. 

U tniġġset l-art taħt min jgħammarha 

għax ħallew il-liġijiet, 

ma qagħdux għall-preċetti, 

kisru l-patt ta' dejjem. 

Għalhekk is-saħta kielet l-art, 

u dawk li jgħammru fiha ħallsu għall-bqija. 

Għalhekk naqsu dawk li jgħammru fl-art, 

ftit huma n-nies li baqgħu. 

  Għasir il-għeneb tnikket, 

id-dielja dbielet, 

jitniehdu dawk ta' qalb ferħana. 

Waqaf il-ferħ tat-tnabar, 

għab l-għajat tal-ferriħin, 

waqaf il-ferħ ta' l-arpa, 

ma jixorbux aktar inbid, u jgħannu; 

morr ix-xorb, għal min jixorbu. 

Tfarrket il-belt tat-taħwid, 

issakkret kull dar biex ħadd ma jidħol. 

Jgħajjtu fit-toroq għax m'hemmx inbid, 
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il-ferħ għab kollu, 

l-hena tbiegħed mill-art. 

Kull ma baqa' fil-belt tħarbit, 

u l-bibien tfarrku u saru laqx. 

Hekk għad jiġri f'nofs l-art  

u fost il-popli, 

bħal meta jfarfru s-siġar taż-żebbuġ, 

bħall-fdal wara l-ġbir ta' l-għeneb.  

Dawn jgħollu leħenhom u jgħannu ferħana; 

il-kobor tal-Mulej ixandru mill-punent: 

Sebbħu lill-Mulej mill-lvant, fil-gżejjer tal-baħar, 

isem il-Mulej, Alla ta' Iżrael.  

Minn tarf l-art smajna l-għana: 

'Glorja lill-Ġust.' 

Imma jiena għedt: 'Imsejken jien,  

imsejken jien, jaħasra għalija. 

Il-ħżiena jimxu bil-qerq, ma jafux ħlief iqarrqu.' 

Biża', ħofra u nassa hemm għalik  

li tgħammar fl-art. 

U jiġri li min jaħrab mill-għajat tal-biża' jaqa' fil-ħofra, 

u min jitla' mill-ħofra jinqabad fin-nassa. 

Għax jinfetħu bwieb is-sema u jitheżhżu sisien l-art. 

 
 
RESPONSORJU        Iż 24:14, 15; Salm 95 (96):1 
 
R/. Dawn jgħollu leħenhom u jgħannu ferħana: * Sebbħu l-Mulej. 
V/. Għannu lill-Mulej għanja ġdida; għannu lill-Mulej fl-art kollha. * Sebbħu l-Mulej. 
 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mit-Trattat “It-Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel”, ta’ San Ġwann tas-Salib, saċerdot.  

Alla kellimna permezz ta’ Kristu 
 
 Fil-liġi l-qadima kienu jagħmlu sewwa jmorru quddiem Alla jistaqsuh, u kien meħtieġ li l-
profeti u l-qassisin jitolbuh dehriet u rivelazzjonijiet. Dan sar fuq kollox għax f’dak iż-żmien il-fidi 
kienet għadha m’hix imsejjsa, anqas il-liġi ta’ l-Evanġelju ma kienet twaqqfet; u għalhekk kien 
meħtieġ li Alla jiġi mistoqsi fuq xi ħwejjeġ, u li hu jkellem lill-poplu tiegħu b’diskorsi, jew b’dehriet u 
rivelazzjonijiet, jew bi xbihat u tixbihat, jew b’ħafna xorta ta’ tifsir ieħor. U t-tweġibiet, id-diskorsi u 
r-rivelazzjonijiet ta’ Alla kienu misteri tal-fidi mqaddsa, jew għallinqas kienu ħwejjeġ marbuta mal-
fidi jew iwasslu għaliha. 
 Imma issa, wara li l-fidi nbniet fis-sod fuq Kristu, wara li l-liġi ta’ l-Evanġelju xxandret fiż-
żmien tal-grazzja m’huwiex iżjed meħtieġ li aħna nistaqsu lil Alla bħal fl-imgħoddi, u hu anqas ma 
għandu għalfejn jitkellem iżjed bħal qabel. Għax meta tana lil Ibnu fis-sura li tahulna, meta tana dak 
l-Iben li waħdu huwa l-Kelma waħdanija tiegħu, Alla qalilna u rrivelalna kollox f’daqqa permezz ta’ 
din il-Kelma waħdanija tiegħu, hekk li issa ma għandux xi jgħidilna iżjed. 



236 

 

 Din hi t-tifsira vera ta’ l-awtorità li biha tkellem San Pawl meta ried ifiehem lill-Lhud biex 
jinfatmu minn dawk id-drawwiet qodma li bihom, skond il-liġi ta’ Mosè, kienu jġibu ruħhom ma’ 
Alla, u jibdew idawwru għajnejhom lejn Kristu biss, meta qalilhom: Alla fl-imgħoddi kellem lil 
missirijietna ħafna drabi u b’ħafna modi permezz tal-profeti, issa f’dan l-aħħar żmien huwa kellimna 
permezz ta’ Ibnu. B’hekk l-Appostlu ried jgħallimna li Alla, b’dan il-Verb tiegħu, qalilna tant ħwejjeġ 
kbar li ma baqgħalniex x’nixtiequ iżjed; għax dak li qabel kien jgħidhulna ftit ftit permezz tal-profeti, 
issa qalhulna kollu permezz ta’ Ibnu meta tana lil Ibnu kollu kemm hu. 
 Għalhekk, jekk issa xi ħadd għadu jippretendi li jersaq quddiem Alla biex jistaqsih xi ħaġa jew 
jitolbu dehriet u rivelazzjonijiet, dan ikun qisu jagħmel insult lil Alla, għax juri li xejn ma jkun qiegħed 
iżomm ħarstu fuq Kristu, jew li jrid ikun jaf xi ħaġa barranija u ġdida mhux permezz ta’ Kristu. 
 Iżda Alla jkun jista’ jwieġbu u jgħidlu: Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu 
lilu. Jien issa għidtilkom kollox permezz tal-Verb tiegħi: lejh biss dawwar għajnejk, għax bih diġà 
għidtlek kollox, u kollox irrivelajtlek; anzi fih issib wisq iżjed minn kull ma tsta’ tixtieq jew titlob. 
 Jiena diġa’ nżilt fuqu flimkien ma’ l-Ispirtu Qaddis tiegħi fuq il-muntanja Tabor, u għedt: Dan 
hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu. Ma għandekx għax tistaqsini tagħlim ġdid jew 
titlobni tweġibiet oħra; għax jekk jien fl-imgħoddi tkellimt dan għamiltu biex inwiegħed il-miġja ta’ 
Kristu; u l-mistoqsijiet li kienu jsiruli kienu jagġmluhomli biex jitolbuni lil Kristu u juruni t-tama 
tagħhom fih, għax fih kienu se jsibu kull xorta ta’ ġid, kif issa wrewk l-evanġelisti u l-appostli fit-
tagħlim kollu tagħhom. 

 
  
RESPONSORJU          Mik 4:2; Ġw 4:25 
 

R/. Imorru ħafna ġnus u jgħidu: Ejjew nitilgħu l-muntanja tal-Mulej. * Hu jgħallimna triqatu, 
u aħna nimxu fil-mogħdijiet tiegħu. 

V/. Ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu; meta jiġi hu, kollox ixandrilna. * Hu jgħallimna 
triqatu, u aħna nimxu fil-mogħdijiet tiegħu. 

 
 

Talba 
 
 Jitla’ quddiemek, Mulej, it-talb umli li qegħdin nagħmlulek, biex dan is-servizz tagħna 
jwassalna ħalli niċċelebraw b’qalb safja l-misteru kbir ta’ l-inkarnazzjoni ta’ Ibnek Ġesù Kristu Sidna, 
li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Leħen qawwi qed jinstema’ 
biex ikeċċi d-dlamijiet: 
ejja nwarrbu t-thewdin fieragħ;  
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Kristu ġej f’dawl is-smewwiet. 
 
Tqum fuq tagħha ruħna mħeddla, 
teħles mill-ġerħat tad-dnub; 
ġa qed tiddi kewkba ġdida; 
dalwaqt l-għadu jkun megħlub. 
 
Il-Ħaruf, mibgħut mill-għoli,  
ġej iħollna minn kull dejn; 
nitolbuh, bl-ilfiq u l-biki,  
jagħti l-maħfra, jħenn u jgħin. 
 
Biex fit-tieni miġja tiegħu,  
bl-art imwerwra taħt riġlejh, 
ma narawhx iqis ħtijietna, 
‘ma jressaqna b’tjieba lejh. 
 
Glorja lill-Missier fil-għoli, 
rebħ lill-Iben, kull tifħir 
lill-Ispirtu, kif jistħoqqlu, 
issa w dejjem, hekk isir. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Meta niġi u nara wiċċ Alla?  
 

Salm 41 (42) 
 

Bħalma għażżiela tixxennaq għan-nixxigħat ta' l-ilma, * 
hekk tixxennaq ruħi għalik, Alla tiegħi. 

Ruħi għatxana għal Alla, għal Alla l-ħaj; * 
meta niġi u nara wiċċ Alla? 

Id-dmugħ lejl u nhar kien l-ikel tiegħi, * 
meta l-jum kollu kienu jgħiduli: 

 "Fejn hu Alla tiegħek?" 
Dan niftakar, u nħoss qalbi tinħall ġewwa fija, * 

kif kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ 
 sad-dar ta' Alla, 
fost l-għajat ta' ferħ u ta' radd il-ħajr, * 

qalb folla ferħana. 
 
Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi, * 

u titħawwad ġewwa fija? 
Ittama f'Alla, għax jien nibqa' nfaħħru; * 

hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi! 
 
Tintelaq ruħi ġo fija; † 

għalhekk fik niftakar * 
minn art il-Ġordan u mill-Ħermon 
 u mill-muntanja ta' Misgħar. 
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Minn irdum għal irdum jidwu * 
  il-ħsejjes qawwija ta' l-ilmijiet tiegħek; 
il-ħalel u l-imwieġ kollha tiegħek * 

għaddew minn fuqi. 
 

Lejl u nhar il-Mulej jurini l-ħniena tiegħu; * 
jien ngħanni u nitlob lil Alla l-ħaj. 

Ngħid lil Alla, il-blata tiegħi: "Għaliex tlaqtni? * 
Għax għandi ngħix imdejjaq 
 taħt it-tagħkis ta' l-għadu?" 

Kull meta jgħajjruni l-għedewwa tiegħi, † 
qishom qed ikissruli għadmi; * 
meta jgħiduli l-ħin kollu: "Fejn hu Alla tiegħek?" 
 

Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi, * 
u titħawwad ġewwa fija? 

Ittama f'Alla, għax jien nibqa' nfaħħru; * 
hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi! 

  
Glorja. 
 
Ant. 1: Meta niġi u nara wiċċ Alla?  
Ant. 2: Alla tal-ħlejjaq kollha, ħares lejna u ħenn għalina.  

Kantiku Sir 36:1-5. 10-13 
  

Ħenn għalina, Mulej, Alla tal-ħlejjaq kollha, † 

u ħares lejna ; *  

xerred il-biża’ tiegħek fuq il-ġnus kollha.  

Erfa' idek kontra l-ġnus barranin, * 

ħalli jaraw il-qawwa tiegħek. 

Uri lilna l-kobor tiegħek fihom, * 

bħalma wrejt lilhom qdusitek fina. 

Hekk huma jagħrfu, kif għarafna aħna, * 

li ma hemmx, Mulej, Alla ieħor ħliefek. 

Erġa agħmel il-mirakli u tenni għeġubijietek ; * 

Sebbaħ lil idek u d-driegħ tal-lemin tiegħek. 

 

Iġbor it-tribù kollha ta' Ġakobb ; * 

Roddilhom il-wirt li kellhom qabel. 

Ħenn, Mulej, għall- poplu li jġib ismek, * 

għal Iżrael, li int tqisu b'ibnek il-kbir. 

Ikollok ħniena mill-belt qaddisa tiegħek, * 

Ġerusalemm, il-post tal-mistrieħ tiegħek. 

Imla 'l Sijon bl-għana ta' tifħirek, * 

u s-santwarju tiegħek b’sebħek. 

Glorja. 

 
Ant. 2: Alla tal-ħlejjaq kollha, ħares lejna u ħenn għalina.  
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Ant. 3: Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema. 
 

Salm 18 (19) A 
 

Is-smewwiet ixandru l-glorja ta' Alla, * 
għemil idejh tħabbar il-firxa tas-sema. 

Jum lil ieħor jagħti l-aħbar, * 
lejl lil ieħor iwassal it-tagħrif. 
 

Ma hemmx aħbar u anqas kliem, * 
ma hemmx leħen li ma jinstemax. 

Ma' l-art kollha jasal leħinhom, * 
mad-dinja kollha jixtered kliemhom. 
 

Lix-xemx għamlilha għarix fihom; † 
u hi, bħal għarus ħiereġ minn kamartu, * 
ferħana bħal ġgant għall-ġirja tagħha, 

minn tarf is-smewwiet hi toħroġ, † 
sat-truf l-oħra d-dawran tagħha; * 
xejn ma jinħeba mis-sħana tagħha. 

 Glorja. 
 
Ant. 3: Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema. 
 
LEZZJONI QASIRA Iż 2:3  
  

Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej, lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakobb, biex jgħallimna 
triqatu u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu. Għax minn Sijon joħroġ it-tagħlim, u l-kelma tal-Mulej 
minn Ġerusalemm." 

 
RESPONSORJU QASIR  
R. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Indmu, jgħid il-Mulej, għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet, hallelujah.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  
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naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Indmu, jgħid il-Mulej, għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet, hallelujah.  
  
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, Kristu l-Feddej tagħna ġej biex jeħlisna mis-setgħa tal-mewt jekk aħna nduru lejh. Fiċ-
ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu:  

Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej, aħna qegħdin inħabbru l-miġja tiegħek:  
- naddaf il-qalb tagħna minn kull nifs ta’ frugħa. 
Mulej, kun mal-Knisja li int waqqaft:  
- biex hija tfaħħar il-kobor tiegħek fost il-ġnus kollha. 
Bil-liġi tiegħek, Mulej, inti ddawwal l-għajnejn: 
- ħares lill-popli li jistqarruk.  
Int, permezz tal-Knisja, tħabbrilna l-ferħ tal-miġja tiegħek: 
- agħmel li nilqgħuk b’qalbna mħejjija mill-aħjar. 
  
Missierna 
 

Talba 
 
Jitla’ quddiemek, Mulej, it-talb umli li qegħdin nagħmlulek, biex dan is-servizz tagħna jwassalna ħalli 
niċċelebraw b’qalb safja l-misteru kbir ta’ l-inkarnazzjoni ta’ Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek 
jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
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Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
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m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

 
Salm 118 (119):41-48 

 
Ħa tinżel fuqi tjubitek, Mulej, * 

u s-salvazzjoni tiegħek skond il-wegħda tiegħek. 
Mbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni, * 

għax jiena nafda fil-kelma tiegħek.  
Tneħħili qatt minn fommi kliem is-sewwa, * 

għax jien fid-digrieti tiegħek nittama. 
Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem, * 

u għal dejjem ta' dejjem. 
 

U nkun bla xkiel fil-mixi tiegħi, * 
għax jiena nfittex il-preċetti tiegħek. 

U nitkellem fuq il-preċetti tiegħek * 
quddiem is-slaten, u ma nistħix. 

 
Nitgħaxxaq bil-kmandamenti tiegħek, * 

li jiena ħabbejt. 
Nerfa' jdejja lejn il-kmandamenti tiegħek, * 

u naħseb fuq il-preċetti tiegħek. 
 Glorja. 

 
Salm 39 (40):2-14, 17-18 

 
I 

 
Ittamajt b'tama qawwija fil-Mulej; *  

hu niżel ħdejja u sama' l-għajta tiegħi. 
Minn bir waħxi tellagħni, * 

minn qalb il-ħama u t-tajn;  
fuq il-blat qegħedli riġlejja, * 

u saħħaħli l-mixi tiegħi. 
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Qegħedli fuq fommi għanja ġdida, * 
għanja ta' tifħir lil Alla tagħna.  
 

Ħafna jaraw u jimtlew bil-biża' tiegħu, * 
u jittamaw fil-Mulej. 

Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu, * 
u ma jmurx mal-kburin, mogħtija għall-gideb. 

Bla għadd l-għemejjel tiegħek, *  
Mulej, Alla tiegħi;  

ta' l-għaġeb il-ħsibijiet tiegħek għalina; * 
ħadd ma jħabbatha miegħek!  

Irrid inxandarhom u fuqhom nitkellem; * 
iżda huma ħafna biex insemmihom. 

  
Int ma titgħaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti; * 

imma widnejja inti ftaħtli;  
ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. * 

Mbagħad jien għedt: "Hawn jien, ġej.  
Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi * 

li nagħmel ir-rieda tiegħek.  
Alla tiegħi, dan jogħġobni; * 

il-liġi tiegħek ġewwa qalbi." 
 Glorja. 

 
II 

 
Xandart il-ġustizzja tiegħek f'ġemgħa kbira; † 

xufftejja ma żammejthomx magħluqa. * 
Mulej, dan inti tafu. 

Ma ħbejtx f'qalbi l-ġustizzja tiegħek; * 
il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek jien ħabbarthom;  

ma ħbejtx it-tjieba u l-fedeltà tiegħek *  
lill-ġemgħa kbira. 

  
Int, Mulej, la ċċaħħadnix mill-ħniena tiegħek; *  

it-tjieba u l-fedeltà tiegħek  
 iħarsuni għal dejjem! 

Għax għalquni minn kull naħa  
ħsarat li ma jingħaddux; * 

 ħakmuni ħtijieti u ma nistax nara;  
huma aktar mix-xagħar ta' rasi; * 

għandi qalbi maqtugħa. 
  
Ħa jogħġbok, Mulej, teħlisni; * 

Mulej, fittex għinni. 
Jithennew u jifirħu bik *  

dawk kollha li jfittxuk;  
jgħidu dejjem: "Kbir il-Mulej!" * 

dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek. 
Imma jien, fqajjar u msejken, *  
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għandi 'l Sidi jaħseb fija.  
Inti l-għajnuna u l-ħelsien tiegħi; * 

iddumx ma tgħinni, Alla tiegħi! 
 Glorja. 

 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA ara Iż 10:20-21 
 

Jiġri f’dak il-jum li l-fdal ta' Iżrael u l-meħlusin tad-dar ta’ Ġakobb jistrieħu fis-sewwa fuq il-
Mulej, il-Qaddis ta' Iżrael. Il-fdal jerġa' lura, il-fdal ta' Ġakobb, lejn Alla l-Qawwi. 

 
V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA           ara Iż 10:24.27 
 

Dan jgħid Sidi, il-Mulej ta' l-eżerċti: "La tibżax, poplu tiegħi, int li tgħammar f'Sijon. F’dak il-jum 
titneħħa t-tagħbija minn fuq spallejk, u l-madmad minn fuq għonqok. 

 
V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA ara Iż. 14:1 
 
 Is-siegħa tiegħu qorbot, u żmienu ma jiddawwarx ma jasal. Il-Mulej iħenn għal Ġakobb, u 
Iżrael isalva. 
 
V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
Jitla’ quddiemek, Mulej, it-talb umli li qegħdin nagħmlulek, biex dan is-servizz tagħna 

jwassalna ħalli niċċelebraw b’qalb safja l-misteru kbir ta’ l-inkarnazzjoni ta’ Ibnek Ġesù Kristu Sidna. 
Ammen.  
 
V/. Inbierku l-Mulej 
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R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
 
Ant. 1: Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk. 
 

Salm 44 (45) 
 
I 
 

Qalbi tfawwar bi kliem sabiħ; † 
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ngħanni l-għanja tiegħi lis-sultan; * 
lsieni pinna ta' kittieb ħafif. 

  
Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, † 

imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk; * 
għalhekk bierkek Alla għal dejjem. 

  
Tħażżem, qalbieni, b'sejfek fuq ġenbek; * 

ilbes il-ġieħ u l-ġmiel tiegħek! 
Irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaqq; * 

turik lemintek ħwejjeġ ta' l-għaġeb! 
Il-vleġeġ tiegħek jinfdu, † 

taħtek jaqgħu l-popli; * 
jaqtgħu qalbhom l-għedewwa tas-sultan. 
 

It-tron tiegħek, Alla, għal dejjem ta' dejjem; * 
xettru tas-sewwa hu x-xettru ta' saltnatek! 

Int tħobb il-ġustizzja u tobgħod il-ħażen; * 
għalhekk dilkek Alla, Alla tiegħek, 
 b'żejt il-hena aktar minn sħabek. 

  
Bil-mirra u s-sabbara u l-kassja,  

kollha fwieħa lbiesek. * 
Mill-palazzi ta' l-avorju  
 jferrħek id-daqq tal-kordi. 

Bniet is-sultan joħorġu jilqgħuk; * 
f'lemintek is-sultana  
 mżejjna b'deheb ta' Ofir. 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk.  
Ant. 2: Ara l-Għarus! Oħorġu ilqgħuh!  

 
II 
 

Isma', binti, ħares u agħti widen, * 
insa 'l ġensek u 'l dar missierek. 

Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek; * 
u int, għax hu sidek, agħtih qima. 

In-nies ta' Tir bir-rigali jiġu, * 
il-kbarat ifittxu l-favuri tiegħek. 
 

Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawhar, * 
minsuġ bid-deheb ilbiesha. 

Għand is-sultan jeħduha bix-xbejbiet warajha, * 
it-tfajliet li jingħatawlha bi sħabha. 

Jittieħdu b'għajat ta' ferħ u hena; * 
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jidħlu fil-palazz tas-sultan. 
 

Flok missirijietek jilħqu wliedek; * 
inti tqegħedhom kapijiet fuq l-art kollha. 

Infakkar ismek minn nisel għal nisel; 
ifaħħruk il-popli għal dejjem ta' dejjem! 

  
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Ara l-Għarus! Oħorġu ilqgħuh!  
Ant. 3: Alla ried li, meta tasal il-milja taż-żminijiet, kollox jinġabar taħt Kristu. 
 

Kantiku (Ef 1:3-10) 
 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, * 

  li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali, 

fis-smewwiet fi Kristu. 

Hekk hu għażilna fih, † 

sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, * 

biex inkunu qaddisa u bla tebgħa  

quddiemu fl-imħabba. 

Iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulied adottivi † 

permezz ta' Ġesù Kristu; * 

hekk għoġob lir-rieda tajba tiegħu,  

għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, * 

li biha mliena fil-Maħbub tiegħu. 

 

Fih aħna għandna l-fidwa, bid-demm tiegħu, * 

il-maħfra tad-dnubiet,  

skond l-għana tal-grazzja tiegħu. * 

li biha fawwarna fl-għerf u l-għaqal kollu: 

hu għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu; † 

skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel, * 

u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet;  

jiġifieri, li kollox jinġabar taħt Ras waħda, li hu Kristu, * 

kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema. 

 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Alla ried li, meta tasal il-milja taż-żminijiet, kollox jinġabar taħt Kristu. 
 
LEZZJONI QASIRA           Fil 3:20b-21 
 

Qegħdin nistennew is-Salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu. Hu għad irid ibiddlilna l-ġisem 
imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu, bil-qawwa tas-setgħa li għandu li jġib kollox 
taħtu. 

  

RESPONSORJU QASIR 
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R. Ejja ħalli teħlisna, * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Ejja. 
V. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Glorja. Ejja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Ġej is-Sultan, Sid l-art, u se jneħħi minn fuqna l-madmad tal-jasar.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Ġej is-Sultan, Sid l-art, u se jneħħi minn fuqna l-madmad tal-jasar.  
 
PREĊI 
 
Ħuti għeżież, Kristu l-Mulej għandu jiġi biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin. Fiċ-ċokon tagħna 
nitolbuh, u b’tama qawwija ngħidulu: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Agħmel, Mulej, li d-dinja tagħraf il-ġustizzja tiegħek imxandra mis-smewwiet:  
- ħalli l-glorja tiegħek tgħammar f’artna. 
Int għoġbok issir bniedem dgħajjef bħalna: 
- saħħaħ lill-bnedmin bl-għajnuna tiegħek ta’ Alla. 
Ejja ħa ddawwalna bid-dawl ta’ l-għerf tiegħek: 
- għax ninsabu fd-dlamijiet ta’ l-injoranza.  
Inti ċċekkint biex tneħħi d-dnubiet tagħna:  
- issa li int fil-glorja, agħtina l-premju ta’ l-hena ta’ dejjem. 
Int għad tidher biex tagħmel il-ħaqq:  
- ilqa’ fis-saltna tas-sema lil ħutna l-mejtin. 
 
Missierna 
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Talba 

 
Jitla’ quddiemek, Mulej, it-talb umli li qegħdin nagħmlulek, biex dan is-servizz tagħna jwassalna ħalli 
niċċelebraw b’qalb safja l-misteru kbir ta’ l-inkarnazzjoni ta Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u 
miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

IT-TNEJN  
 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun Ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, Ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn galina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
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Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Int, Alla Sidi, iddum biex tagħdab, u kollok tjieba. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 

 
Salm 85 (86) 
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Talba ta’ fqir fil-hemm 

Imbierek Alla, li jfarraġna fid-dwejjaq kollha tagħna. (2 Kor 1:3.4) 
 

Agħtini widen, Mulej, u weġibni, * 
għaliex jiena msejken u fqajjar. 

Ħarisli ħajti, għax jiena twajjeb, * 
salva l-qaddej tiegħek, għax fik jittama. 

  
Int Alla tiegħi, ħenn għalija, Sidi, * 

għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. 
Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, * 

għax lejk, Sidi, jien nerfa' ruħi. 
Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer, * 

kollok tjieba għal kull min isejjaħlek. 
  
Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi, * 

isma' l-leħen ta' l-ilfiq tiegħi. 
F'jum in-niket tiegħi nsejjaħlek, * 

għax inti żgur tweġibni. 
 

Ħadd m'hu bħalek fost l-allat, Mulej, * 
u xejn bħall-għemil tiegħek. 

Il-ġnus kollha, li għamilt, jiġu jinxteħtu quddiemek, * 
u jsebbħu ismek, Sidi. 

Għax kbir int, u għemejjel ta' l-għaġeb tagħmel; * 
int waħdek Alla! 
 

Urini, Mulej, triqatek, † 
biex nimxi fis-sewwa tiegħek; * 
agħtini qalb waħda, biex ikolli l-biża' ta' ismek. 

B'qalbi kollha niżżik ħajr, Mulej Alla tiegħi, * 
u nsebbaħ ismek għal dejjem. 

Għax kbira hi t-tjieba tiegħek miegħi, * 
int ħlistni minn qiegħ l-imwiet. 
 

O Alla, nies kburin qamu għalija, † 
ġemgħa nies qawwija jonsbuli ħajti; * 
huma nies li ma jagħtux kasek. 

Int, Alla Sidi, ħanin u twajjeb, * 
iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltà. 

Ħares lejja u ħenn għalija, † 
agħti qawwa lill-qaddej tiegħek, * 
salva l-iben tal-qaddejja tiegħek. 

Urini sinjal ta' tjubitek, † 
ħa jaraw u jitħawwdu l-għedewwa tiegħi; * 
għax int, Mulej, tgħinni u tfarraġni. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
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Ant. Int, Alla Sidi, iddum biex tagħdab, u kollok tjieba. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA           1 Tess 5:9-
10 
 
Alla għażilna biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesù Kristu, li miet għalina, sabiex, sew jekk 
inkunu nishru u sew jekk inkunu rieqda meta jiġi, ngħixu ħaġa waħda miegħu.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

  
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  
imur fis-sliem, skond kelmtek;  

għaliex għajnejja raw *  
is-salvazzjoni tiegħek,  

li int Ħejjejt *  
għall-popli kollha:  

dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
 

Mulej, agħtina l-mistrieħ għas-saħħa ta’ ġisimna, u agħmel li dak li żrajna llum bil-ħidma 
tagħna jnissel frott li jibqa’ għal dejjem. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
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Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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IT-TLIETA 

TAT-TIENI ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tat-Tlieta tat-I1 ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 



256 

 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Verb etern li ġejt mis-sema,  
dawl li ħriġt mingħand Missierek, 
int, li għoġbok issir bniedem, 
reġġa’ d-dinja lejn is-sewwa 
 
Imla ‘l qlubna bid-dawl tiegħek,  
kebbes fina nar imħabbtek, 
ħalli nilqgħu twissijietek 
u mill-biża’ nkunu ħielsa. 
 
Int għad tiġi bħala Mħallef, 
tagħmel ħaqq mill-għemil tagħna, 
lil min telqek titlaq lilu, 
u lill-ġusti trodd is-saltna. 
 
F’dak il-Jum tħallix li mmorru 
f’telfien ieħor għal ħtijietna, 
iżd’għal dejjem żommna miegħek 
f’xirka mal-ħenjin fis-sema. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
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Ant. 1: Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek, u jagħmel hu.  

Salm 36 (37) 

 

I 

 

La tagħdabx minħabba l-ħżiena, * 
la tgħirx għal dawk li jagħmlu d-deni; 

għax bħall-ħaxix malajr jidbielu, * 
u bħan-nibbieta malajr jinxfu. 
 

Afda fil-Mulej, u agħmel it-tajjeb; * 
għammar fl-art, u tgħix b'moħħok mistrieħ; 

qiegħed fil-Mulej l-għaxqa tiegħek, * 
u jagħtik dak li tixtieq qalbek.  

Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek, * 
afda fih, u jagħmel hu. 

Hu juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek, * 
u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar. 
 

Serraħ rasek fil-Mulej u ttama fih; * 
tinkeddx minħabba f'min jirnexxi 
 u f'min jimxi bil-ħżunija. 

Ħallik mill-korla u la tirrabjax; * 
tinkedd xejn, għax deni jiswielek. 
 

Għax il-ħżiena jitqaċċtu 'l barra; * 
min jittama fil-Mulej jikseb l-art. 

Ftit ieħor, u l-ħażin ma jkunx aktar; * 
għad tħares fejn kien u ma ssibux. 

Imma l-ġwejdin għad jirtu l-art, * 
u bi sliem kotran jitgħaxxqu. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek, u jagħmel hu.  

Ant. 2: Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb: il-Mulej iżomm il-ġusti. 

II 

 

Jonsob il-ħażin għall-bniedem ġust, * 
u jgħażgħeż snienu kontra tiegħu. 

Imma l-Mulej bil-ħażin jidħak, * 
għax jara li wasal żmienu. 

 
Jisiltu s-sejf il-ħżiena, * 

u jmiddu l-ark tagħhom, 
biex joqtlu l-imsejken u l-fqajjar, * 

u joqtlu 'l min jimxi sewwa. 
Imma sejfhom jinfdilhom qalbhom, * 
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u l-ark tagħhom jitkisser. 
Aħjar il-ftit li għandu l-ġust * 

mill-ġid kotran tal-ħżiena. 
Għax dirgħajn il-ħażin jitkissru, * 

imma l-Mulej iżomm il-ġusti. 
  
Fi ħsieb il-Mulej il-ħajja tat-tajbin, * 

u wirthom jibqa' għal dejjem. 
Ma jitfixklux f'siegħa ħażina, * 

u jixbgħu fi żmien il-ġuħ. 
 

Imma l-ħżiena għad jintilfu; † 
l-għedewwa tal-Mulej jintemmu bħal ġmiel ir-raba', * 
u jgħibu kif jgħib id-duħħan. 

Jissellef il-ħażin u ma jroddx; * 
imma l-ġust iħenn u jagħti. 

  
Dawk li l-Mulej ibierek jiksbu l-art; * 

imma dawk li hu jisħet jitqaċċtu 'l barra. 
Il-Mulej isaħħaħ il-mixi tal-bniedem, * 

iwettqu u jitgħaxxaq bi triqtu. 
Jekk jaqa', ma jmurx għal tulu fl-art, * 

għax il-Mulej iżommlu idu. 
  
Kont żagħżugħ, u issa xjeħt, † 

u qatt ma rajt il-ġust minsi, * 
jew uliedu jittallbu ħobżhom. 

Dejjem iħenn u jislef bil-qalb, * 
u wliedu jgħixu bil-barka. 

  
Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb, * 

biex tibqa' tgħammar għal dejjem. 
Għax il-Mulej iħobb is-sewwa, * 

u ma jitlaqx it-twajbin; 
hu jħarishom għal dejjem, * 

imma wlied il-ħżiena jeqridhom. 
Il-ġusti jirtu l-art, * 

u jgħammru fiha għal dejjem. 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb: il-Mulej iżomm il-ġusti.  

Ant. 3: Ittama fil-Mulej, u ħares triqtu.  

 
 

III 
 

Minn fomm il-ġust joħroġ kliem l-għerf, * 
u lsienu jgħid is-sewwa. 

Il-liġi ta' Alla tiegħu għal qalbu, * 
ma jitfixkilx fil-mixi tiegħu. 
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Il-ħażin jgħasses għall-ġust, * 
u jfittex li jneħħilu ħajtu. 

Imma l-Mulej ma jitilqux f'idejh, * 
ma jħallihx jaqa' taħt il-ħaqq tiegħu. 

  
Ittama fil-Mulej u ħares triqtu, † 

hu jerfgħek biex tikseb l-art; * 
mbagħad tara l-ħżiena meqruda. 

Jien rajt wieħed ħażin jitkabbar, * 
jinfirex qisu ċedru tal-Libanu. 

Erġajt għaddejt, u ma rajtux; * 
fittixtu, u ma sibtux. 

  
Ħares lejn min hu tajjeb, ara l-bniedem sewwa; * 

għax ulied iħalli min iħobb is-sliem. 
Imma l-midinbin flimkien jinqerdu; * 

ulied il-ħżiena jitqaċċtu 'l barra. 
Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej; * 

hu l-kenn tagħhom fi żmien l-għawġ. 
Il-Mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, * 

isalvahom għax fih jistkennu.  
 Glorja. 
 
Ant. 3: Ittama fil-Mulej, u ħares triqtu.  

 

V/. Leħen jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej. 
R/. Iddrittaw il-mogħdijiet ta’ Alla tagħna. 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija         Iż. 24:19-25:5 
 

Is-Saltna ta’ Alla, Radd il-ħajr 
 

F’dawk il-jiem,  

għalkollox titfarrak l-art, 

tixxaqqaq minn fuq s'isfel, 

titheżheż b'theżhiża kbira l-art. 

Tixxengel l-art bħal wieħed fis-sakra, 

tperper bħal għarix. 

Ħżunitha tagħfas fuqha, u taqa' bla ma tqum iżjed. 

U dakinhar  

 il-Mulej iżur l-eżerċti tas-smewwiet fis-sema, 

u s-slaten ta' l-art fl-art. 

U jinġemgħu bħal ilsiera f'ħofra, 

u jingħalqu f'ħabs, 

u wara ħafna jiem jieħdu l-kastig. 

U l-qamar jitħawwad u tistħi x-xemx, 
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għax il-Mulej ta' l-eżerċti  

jsaltan fuq l-għolja ta' Sijon u f'Ġerusalemm 

u juri l-glorja tiegħu quddiem l-anzjani tiegħu.  

Mulej, Alla tiegħi int; 

infaħħrek u nsebbaħ lil ismek 

għaliex għamilt ħwejjeġ ta' l-għaġeb, 

li int ħsibt żmien ilu, u bis-sewwa u l-fedeltà. 

Għax il-belt għamiltha gozz ġebel, 

ħerba l-belt imdawwra bis-swar. 

Il-fortizza tal-kburin ma għadhiex belt iżjed, 

ma tinbena qatt aktar. 

Għalhekk ifaħħrek poplu b'saħħtu, 

il-belt ta' ġnus qawwija tibża' minnek, 

għax int kenn għall-imsejken, 

kenn għall-fqir fid-dwejjaq tiegħu, 

kenn fl-irwiefen u dell fis-sħana; 

għaliex l-infiħ tas-setgħanin  

bħax-xita tħabbat ma' ħajt; 

bħas-sħana tax-xemx f'art niexfa,  

id-dagħdigħa tal-kburin.  

Int ittaffi s-sħana bħal dell ta’ sħaba,  

u hekk jitmewwet l-għana tas-setgħanin. 

 
RESPONSORJU           Iż 25:1-4 
 
R/. Mulej, int Alla tiegħi; jiena nkabbrek u nfaħħar ismek, * Għaliex int ħwejjeġ ta’ l-għaġeb għamilt.  
V/. Int kont fortizza għall-fqir, fortizza għall-imsejken fl-hemm tiegħu. * Għaliex int ħwejjeġ ta’ l-
għaġeb għamilt. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mill-Kostituzzjoni dommatika tal-Konċilju Vatikan II fuq il-Knisja. 
 

In-natura eskatoloġika tal-Knisja fuq l-art 
 

 Il-Knisja, li għaliha aħna lkoll nissejħu fi Kristu Ġesu', u li fiha niksbu l-qdusija bis-saħħa tal-grazzja 
ta’ Alla, ma tasalx fil-milja tagħha jekk mhux fil-glorja tas-sema, meta jiġi żmien it-tiġdid ta’ kollox, 
żmien li fih, permezz ta’ Kristu, jiġġedded bis-sħiħ il-ġens tal-bnedmin u d-dinja kollha kemm hi, 
marbuta b’rabta l-iżjed sfiqa mal-bniedem, li bih tilħaq l-iskop li għalih inħalqet. 

  Kristu, meta ntrefa' mill-art, ġibed il-bnedmin kollha lejh; meta qam mill-imwiet, hu bagħat fuq 
id-dixxipli l-Ispirtu tiegħu li jagħti l-ħajja, u bih bena l-Ġisem tiegħu, jiġifieri l-Knisja, bħala s-
sagrament tas-salvazzjoni għal kulħadd. Mill-leminija tal-Missier, fejn hu qiegħed, huwa jaħdem 
dejjem fid-dinja biex iwassal il-bnedmin fil-Knisja, permezz tagħha jgħaqqadhom miegħu iżjed bis-
sħih, jgħajjixhom b'Ġismu u b'Demmu u jagħtihom sehem mill-ħajja u l-glorja tiegħu.  

  Għalhekk it-tiġdid imwiegħed lilna, u li aħna qegħdin nistennew, diġa nbeda permezz ta' Kristu, 
qiegħed jitkompla bl-Ispirtu s-Santu mibgħut fostna, u bih jibqa' jseħħ fil-Knisja. Bis-saħħa tal-fidi 
tagħna, f'din il-Knisja nitgħallmu x'tifsira għandha għalina l-ħajja tagħna ta' din l-art u, kollna tama 
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fil-ġid li għad irid jiġi, naqdu sa l-aħħar il-missjoni li l-Missier tana fuq din l-art u naħdmu għas-
salvazzjoni tagħna. 
 Aħna, mela, diġa qegħdin fl-aħħar żminijiet, it-tiġdid tad-dinja beda t-triq tiegħu biex qatt iżjed 
ma jerġa’ lura, u b’xi mod diġa’ qiegħed jinħass tassew sa minn issa: għax il-Knisja, sa minn din id-
dinja stess, hi mogħnija bi qdusija tassew, mqar jekk din il-qdusija għad m’hix mitmuma għalkollox.  
 Madankollu, sa ma jiġu smewwiet ġodda u dinja ġdida fejn tgħammar il-ġustizzja, il-Knisja, hi u 
miexja fuq din l-art, fis-sagramenti u l-ordinazzjonijiet tagħha magħmula għall-bnedmin ta’ l-art, 
tidher liebsa x-xbieha ta’ din id-dinja li tgħaddi, anzi hi nfisha tgħix mal-ħlejjaq li għadhom sa issa 
jitniehdu u jokorbu bħal waħda fl-uġigħ tal-ħlas, huma u jistennew id-dehra ta’ wlied Alla.  
  
RESPONSORJU Fil 3:20-21; Tit 2:12-13 

 
R/. Nistennew is-Salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu: * Hu għad irid ibiddlilna l-ġisem 

imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu.  
V/. Ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f’dan iż-żmien, u nistennew it-tama hienja u d-

dehra tas-sebħ tal-kbir Alla. * Hu għad irid ibiddlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem 
glorjuż tiegħu. 

 
TALBA 

 
O Alla, inti wrejt is-salvazzjoni tiegħek lid-dinja kollha, minn tarf għall-ieħor; agħtina li nistennew bil-
ferħ it-twelid glorjuż tas-Salvatur tagħna, Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u miegħek jgħix u 
jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

 
 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Leħen qawwi qed jinstema’ 
biex ikeċċi d-dlamijiet: 
ejja nwarrbu t-thewdin fieragħ;  
Kristu ġej f’dawl is-smewwiet. 
 
Tqum fuq tagħha ruħna mħeddla, 
teħles mill-ġerħat tad-dnub; 
ġa qed tiddi kewkba ġdida; 
dalwaqt l-għadu jkun megħlub. 
 
Il-Ħaruf, mibgħut mill-għoli,  
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ġej iħollna minn kull dejn; 
nitolbuh, bl-ilfiq u l-biki,  
jagħti l-maħfra, jħenn u jgħin. 
 
Biex fit-tieni miġja tiegħu,  
bl-art imwerwra taħt riġlejh, 
ma narawhx iqis ħtijietna, 
‘ma jressaqna b’tjieba lejh. 
 
Glorja lill-Missier fil-għoli, 
rebħ lill-Iben, kull tifħir 
lill-Ispirtu, kif jistħoqqlu, 
issa w dejjem, hekk isir. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Mulej, ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek. 
 

Salm 42 (43) 
 

Agħmel ħaqq miegħi int, Mulej, † 
u min-nies bla tjieba ddefendi l-kawża tiegħi; * 
min-nies qarrieqa u ħżiena eħlisni. 

Inti l-kenn tiegħi, o Alla; għaliex warrabtni? * 
Għax għandi ngħix imdejjaq 

 taħt it-tagħkis ta' l-għadu? 
Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek; † 

huma jmexxuni; * 
iwassluni sa l-għolja mqaddsa tiegħek 
u sa l-għerejjex tiegħek. 
U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, * 

ħdejn Alla, ferħ u hena tiegħi. 
U nroddlok ħajr biċ-ċetra, * 
Mulej, Alla tiegħi. 
  
Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi, * 

u titħawwad ġewwa fija? 
Ittama f'Alla, għax jien nibqa' nfaħħru; * 

hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi! 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Mulej, ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek. 
Ant. 2: Salvana, Mulej, il-jiem kollha ta’ ħajjitna. 
 

Kantiku Iż 38:10-14. 17-20 
  

"Jien għedt: F'nofs il-medda ta’ ħajti; * 

Nitqiegħed f’bibien l-imwiet għall-bqija ta’ snini!” 

 

Jien għedt: "M'iniex se nara l-Mulej * 
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f'art il-ħajjin; 

ma nara b'għajnejja ‘l ħadd iżjed * 

minn fost dawk li jgħammru fid-dinja !” 

 

Tneħħietli l-għamara tiegħi † 

u ġiet mwarrba minni, * 

bħal għarix ta' ragħaj. 

Kebbibtli ħajti, † 

kif jagħmel nissieġ biex jaqta’ minn-newl. *  

Lejl u nhar inti fnejtni.  

Bqajt ngħajjat sa sbiħ il-jum : † 

bħal iljun il-Mulej kissirli għadmi. * 

Lejl u nhar inti fnejtni.  

  

Bħal ħuttafa npespes, bħal ħamiema nokrob ; * 

għajnejja mbikkija jħarsu 'l fuq. 

Int salvajtli ħajti mill-ħofra tal-qerda ; * 

int xħett wara spallejk ħtijieti kollha. 

 

Ma jfaħħrukx l-imwiet, * 

anqas il-mewt ma ssebbħek. 

Fil-fedeltà tiegħek ma jittamawx aktar * 

dawk li jinżlu fil-qabar. 

 

Min hu ħaj iroddlok ħajr bħali llum ; * 

il-missier jgħarraf lil uliedu l-fedeltà tiegħek. 

Salvana, Mulej, u aħna ndoqqu ċ-ċetri *  

il-jiem kollha ta' ħajjitna f'dar il-Mulej.  

 Glorja. 

 
Ant. 2: Salvana, Mulej, il-jiem kollha ta’ ħajjitna.  
Ant. 3: Jistħoqqlu l-Mulej Alla t-tifħir fil-belt imqaddsa tiegħu. 
 

Salm 64 (65) 
 

Tifħir lilek jistħoqq, o Alla, f'Sijon; * 
lilek inroddu l-wegħda, int, li tisma' talbna. 

Quddiemek jersaq kull bniedem, * 
minħabba fi ħtijietu. 

Kbar wisq għalina dnubietna; * 
iżda inti taħfirhomlna. 
 

Hieni l-bniedem li inti tagħżel * 
u tqiegħdu jgħammar fit-tempju tiegħek. 

Bil-ġid ta' darek nixbgħu * 
fit-tempju mqaddes tiegħek. 

Ta' l-għaġeb kif tweġibna bil-ġustizzja tiegħek, * 
o Alla tas-salvazzjoni tagħna. 
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Int tama ta' min jgħix fi truf l-art * 
u fi gżejjer fl-ibħra mbiegħda. 

  
Int twaqqaf fis-sod il-muntanji b'qawwietek, * 

Inti mħażżem bis-saħħa. 
Inti ssikket l-għajat ta' l-ibħra, † 

u l-ħsejjes ta' l-imwieġ tagħhom, * 
u t-tixwix tal-popli. 

U jibżgħu dawk li jgħammru fi truf l-art * 
quddiem l-għeġubijiet tiegħek. 

Iż-żerniq u għib il-jum * 
inti timliehom bil-ferħ. 

  
Inti żżur l-art u ssaqqiha, * 

u tagħniha bil-ġid tiegħek. 
Il-wied ta' Alla mimli bl-ilma; * 

il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. 
Hekk int tħejjiha: † 

issaqqi r-raddiet u twitti t-tub tagħha, 
bl-irxiex trattabha u tberkilha ż-żrieragħ. 

  
Fawwart is-sena bi tjubitek, * 

triqatek bil-ġid joqtru; 
joqtru bin-nida l-mergħat tad-deżert, * 

u bil-ferħ jitħażżmu l-għoljiet. 
Il-mergħat jimtlew bl-imrieħel, † 

il-widien jinksew bil-qamħ; * 
jgħajjtu lkoll u jgħannu bil-ferħ!  

Glorja. 
 
Ant. 3: Jistħoqqlu l-Mulej Alla t-tifħir fil-belt imqaddsa tiegħu. 
 
LEZZJONI QASIRA Ġen 49:10 
  

Ma jitneħħiex ix-xettru minn idejn Ġuda, il-ħatar minn bejn riġlejh, sa ma jiġi dak li se 
jkun mibgħut; lilu jistennew il-ġnus.  

 

 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Ifraħ u thenna, belt ta’ Sijon, għax jiena ġej, u ngħammar f’nofsok, jgħid il-Mulej.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
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u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  
f’dar David, qaddej tiegħu,  

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  
b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  
u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  
u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  
li jagħtina  

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  
naqduh bla biża’  

tul ħajjitna kollha, *  
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  
għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  
bil-maħfra ta’ dnubiethom,  

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  
li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Ifraħ u thenna, belt ta’ Sijon, għax jiena ġej, u ngħammar f’nofsok, jgħid il-Mulej.  
  
PREĊI  
Ħuti għeżież, Kristu l-Mulej huwa d-dawl li jdawwal lil kull bniedem. Nitolbuh u ngħidulu bil-ferħ:  

Ejja, Mulej Ġesù. 
Kun fostna, Mulej, u bid-dawl tiegħek keċċi d-dlamijiet tagħna: 
- u agħmilna denji tad-doni tiegħek. 
Salvana, Mulej Alla tagħna:  
- u llum infaħħru l-isem qaddis tiegħek. 
Ħeġġeġ lil qlubna, biex nixtiquk b’ħerqa kbira: 
- u nfittxu bil-ħrara kollha li ningħaqdu miegħek. 
Inti rfajt fuqek il-mard kollu tagħna:  
- għin illum lill-morda tagħna u l-moribondi kollha. 
  
Missierna 
 

Talba 
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O Alla, inti wrejt is-salvazzjoni tiegħek lid-dinja kollha, minn tarf għall-ieħor; agħtina li nistennew bil-
ferħ it-twelid glorjuż tas-Salvatur tagħna, Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u miegħek jgħix u 
jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
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w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

 
Salm 118 (119):49-56 

 
VII (Żajin) 

 
Ftakar fil-kelma li tajt lill-qaddej tiegħek, * 

li biha inti ttamajtni. 
Dan hu l-faraġ fin-niket tiegħi: * 

li l-wegħda tiegħek tagħtini l-ħajja. 
Jiddieħku bija l-kburin għall-aħħar; * 

imma jiena ma nitbegħidx mil-liġi tiegħek. 
Niftakar fid-digrieti tiegħek ta' dari; * 

fihom, Mulej, jiena nsib il-faraġ tiegħi. 
Nagħdab għall-aħħar minħabba l-ħżiena * 

li jitilqu l-liġi tiegħek. 
L-għanja tiegħi l-kmandamenti tiegħek, * 

f'dan il-post fejn jien barrani. 
 
Billejl f'ismek niftakar, Mulej, * 

u nħares il-liġi tiegħek. 
Din hi l-barka li messet lili: * 

li jiena nħares il-preċetti tiegħek. 
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 Glorja. 
 

Salm 52 (53) 
 

Jgħid l-iblah f'qalbu: "M'hemmx Alla!" * 
Tħassru l-bnedmin,  

għamlu ħwejjeġ ta' min jistmellhom; * 
m'hemm ħadd li jagħmel is-sewwa. 

Alla mis-sema jittawwal fuq il-bnedmin, * 
 biex jara jekk hemmx min hu għaqli, 

min ifittex lil Alla. 
 

Lkoll intilfu, † 
lkoll flimkien tħażżnu; * 
ħadd ma jagħmel is-sewwa, anqas biss wieħed.  

Ma jintebħux dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, * 
dawk li qatt ma jsejjħu lil Alla? 

li jaħtfu l-poplu tiegħi * 
kif wieħed jaħtaf il-ħobż? 

Biża' kbir waqa' fuqhom, * 
  bla ma kellhom għalfejn; 
għax Alla kissrilhom għadamhom lil dawk li dawwruk; * 

tħawwdu, għax Alla telaqhom. 
 

Min iġib minn Sijon il-ħelsien ta' Iżrael? * 
Meta jerġa' jqajjem Alla l-poplu tiegħu, 
 jifraħ Ġakobb, jithenna Iżrael. 

 Glorja. 
 

Salm 53 (54):1-6. 8-9 
 

B'ismek, o Alla, salvani; * 
agħmilli ħaqq bil-qawwa tiegħek. 

Isma', o Alla, it-talba tiegħi; * 
agħti widen għal kliem fommi. 
 

Għax nies barranin qamu kontrija, † 
nies kefrin jonsbuli ħajti; * 
ma jżommux 'l Alla quddiem għajnejhom.  

Ara, Alla l-għajnuna tiegħi: * 
il-Mulej hu dak li jżommni. 
 

Minn qalbi noffrilek is-sagrifiċċju; * 
inrodd ħajr lil ismek, għax hu tajjeb. 

Għax minn kull hemm ħelisni l-Mulej; * 
jitpaxxew għajnejja bl-għedewwa mirbuħa. 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
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Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA Ġer 23:5 
 

Għad jasal żmien, - oraklu tal-Mulej - meta mid-dar ta’ David inqajjem rimja qaddisa, sultan bil-
għaqal li jagħmel id-dritt u l-ġustizzja fil-pajjiż. 

 

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA           Ġer 23:6 
 

F’dak iż-żmien Ġuda jkun salv, u Iżrael jgħammar fiż-żgur; 

u dan hu l-isem li jagħtuh: 'Il-Mulej il-Ġustizzja tagħna.’ 

 

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Eżek 34;15-16 
 

Jiena stess nirgħa n-nagħaġ tiegħi, u jiena nmiddhom – din kelma ta’ Sidi l-Mulej. Jiena nfittex 

il-mitlufin, inreġġa' lura ‘l imxerrdin, ninfaxxa l-ġrieħi tal-miġruħin, u nqawwi l-morda. U 

nirgħahom bil-ġustizzja. 

 

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
O Alla, inti wrejt is-salvazzjoni tiegħek lid-dinja kollha, minn tarf għall-ieħor; agħtina li 

nistennew bil-ferħ it-twelid glorjuż tas-Salvatur tagħna, Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
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Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. 
 

Salm 48 (49) 
 
I 
 

Isimgħu dan, popli kollha; * 
agħtu widen, intom ilkoll li tgħixu fid-dinja; 

kemm iż-żgħar u l-kbar tal-poplu, * 
kemm il-għonja u kemm il-fqar. 
 

Fommi jitkellem l-għerf, * 
u nxandar il-fehmiet ta' qalbi.  

Nagħti widen għal kliem l-għerf; * 
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se nfisser fuq iċ-ċetra l-kliem tqil tiegħi. 
 

Għax għandi nibża' mill-jiem ħżiena, * 
meta jdur għalija l-ħażen ta' dawk li jonsbuni? 

F'ġidhom it-tama tagħhom; * 
jiftaħru bil-kotra ta' l-għana tagħhom. 
 

Ħadd ma jista' jifdi lilu nnifsu, * 
jew jagħti lil Alla l-prezz tal-fidwa tiegħu. 

Għoli wisq il-prezz ta' ħajtu, qatt ma jkun biżżejjed, * 
biex wieħed jgħix għal dejjem 
 u qatt ma jara il-qabar. 

Jara mqar l-għorrief imutu, † 
l-iblah u l-belhieni lkoll jintemmu, * 
 u lil ta' wrajhom iħallu ġidhom. 
 

Qabarhom hu darhom għal dejjem, † 
għamara tagħhom minn nisel għal nisel, * 
għalkemm għamlu isem f'artijiethom. 

Imma l-bniedem ma jibqax fil-ġieħ, * 
qisu bħall-bhejjem li jintemmu. 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.  
Ant. 2: Il-Mulej jgħid: Ġemmgħu għalikom teżori fis-sema. 
 

II 
 

Din xortih min jittama fih innifsu; * 
hekk jintemm min jitgħaxxaq bi frugħa tiegħu.  

Bħal nagħaġ lejn l-imwiet mexjin, * 
l-mewt tkun ir-ragħaj tagħhom; 

dritt lejn il-qabar jinżlu, * 
jintemmu fl-imwiet bla ġieħ ta' xejn. 
 

Imma lili Alla jifdili ħajti, * 
mis-setgħa ta' l-imwiet żgur jaħtafni. 

Tibżax meta xi ħadd jistagħna, * 
meta joktor il-ġieħ ta' daru. 

Għax xejn ma jieħu f'mewtu, * 
ġieħu ma jinżilx warajh. 
 

Mqar jekk f'ħajtu jħoss ruħu hieni, * 
u jgħid li jfaħħruh għax jgħaddiha tajjeb; 

imur ukoll mal-ġemgħa ta' missirijietu, * 
li qatt aktar ma jaraw id-dawl. 

Imma l-bniedem ma jibqax fil-ġieħ, * 
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qisu bħall-bhejjem li jintemmu. 
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Il-Mulej jgħid: Ġemmgħu għalikom teżori fis-sema.  
Ant. 3: Il-Ħaruf li kien maqtul jistħoqqlu jirċievi l-glorja u t-tifħir. 
 

Kantiku (Apok 4:11; 5:9-10, 12) 
 

Mulej Alla tagħna, jistħoqqlok tirċievi * 

  l-glorja, l-ġieħ u l-qawwa,  

 għax int ħlaqt il-ħlejjaq kollha; *  

  ir-rieda tiegħek kienu u nħalqu. 

 

 Int jistħoqqlok tieħu l-ktieb * 

  u tikser is-siġilli tiegħu,  

 għax int qatluk, u b’demmek ksibt għal Alla * 

  bnedmin minn kull tribù u lsien,  

 minn kull poplu u ġens, 

 u għamilthom għal Alla tagħna Saltna u Qassisin * 

  li għad isaltnu fuq l-art. 

  

 Il-Ħaruf li kien maqtul jistħoqqlu jirċievi † 

  l-qawwa, l-għana, l-għerf u s-saħħa, * 

  l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir." 

 

 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Il-Ħaruf li kien maqtul jistħoqqlu jirċievi l-glorja u t-tifħir. 
 
LEZZJONI QASIRA         ara 1 Kor 1:7b-9 
 

Nistennew id-dehra ta' Sidna Ġesù Kristu, li jwettaqna sa l-aħħar biex inkunu bla ħtija 
f’jum il-miġja ta' Sidna Ġesù Kristu. Alla jżomm kelmtu; minnu konna msejħin biex nidħlu fix-
xirka ta' Ibnu.  

  

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Ejja ħalli teħlisna, * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Ejja. 
V. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Glorja. Ejja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet ta’ Alla 
tagħna. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
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Iva, minn issa ‘l quddiem 
kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 

 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 
għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet ta’ Alla 
tagħna.  

  
PREĊI 
 
Ħuti għeżież, Kristu, il-Feddej u l-Mulej tagħna, għandu jidher fl-aħħar taż-żminijiet. Nuruh il-ferħ 
tagħna, u nitolbuh bil-ħerqa: 

Ejja Mulej Ġesù. 
Feddej u Mulej tagħna, int twelidt bniedem bħalna u neħħejt minn fuqna l-madmad tal-liġi: 
- sawwab fuqna l-milja tal-ħniena tiegħek. 
Int, minn dak li hu tagħna l-bnedmin, ħadt fuqek dak kollu li rajtu jixraqlek bħala Alla: 
- ġibilna miegħek dak kollu li nistennewk tagħtina minn tiegħek. 
Uri ruħek fostna u agħmel li jseħħu x-xewqat tagħna:  
- kebbes qlubna bin-nar ta’ mħabbtek. 
Aħna ngħammru miegħek hawn fl-art bl-għarfien safi tal-fidi: 
- agħtina li nithennew miegħek fil-glorja tas-sema. 
Mulej, inti ta’ qalb ħanina u taħfer: 
- xerred in-nida tal-ħniena tiegħek fuq ħutna l-mejtin kollha. 
 
Missierna 

 
 

Talba 
O Alla, inti wrejt is-salvazzjoni tiegħek lid-dinja kollha, minn tarf għall-ieħor; agħtina li nistennew bil-
ferħ it-twelid glorjuż tas-Salvatur tagħna, Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u miegħek jgħix u 
jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
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TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
IT-TLIETA 

 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun Ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, Ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
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R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. La taħbix wiċċek minni, għax fik jien nittama. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 142 (143): 1-11 
 

Talba fid-dwejjaq 
Il-bniedem ma jkunx iġġustifikat bl-opri tal-liġi, imma bil-fidi f’Ġesù Kristu (Gal 2:16) 
 

Mulej, isma' t-talba tiegħi, † 
agħtini widen, nitolbok bil-ħniena; 
weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. 

Tressaqx għall-ħaqq lill-qaddej tiegħek, * 
għax ebda bniedem ma hu ġust quddiemek. 
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Għax l-għadu għamel għalija, * 

ma' l-art tefagħni taħt riġlejh; 
fid-dlam xeħetni ngħammar, * 

bħal min imut għal dejjem. 
 

Ruħi tinfena minn ġewwa, * 
qalbi titniehed ġewwa fija. 

Niftakar fiż-żmien l-imgħoddi, † 
naħseb f'kull ma int għamilt, * 
għemil idejk dejjem fi ħsiebi. 

Lejk immidd idejja, * 
ruħi bħal art bil-għatx tixtieqek. 

  
Fittex weġibni, Mulej! * 

Ruħi tinsab bla saħħa. 
La taħbix wiċċek minni, * 

li ma nkunx bħal min nieżel għall-qabar. 
Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, * 

għax fik jien nittama. 
Għarrafni t-triq li minnha għandi ngħaddi, * 

għax lejk jien nerfa' ruħi. 
 
Eħlisni mill-għedewwa, Mulej, * 

għax inti l-kenn tiegħi.  
Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek, 

għax int Alla tiegħi. * 
L-ispirtu tajjeb tiegħek imexxini fuq art watja. 
 

F'ġieħ ismek, Mulej, agħtini l-ħajja, * 
oħroġni mill-għawġ minħabba l-ġustizzja tiegħek. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. La taħbix wiċċek minni, għax fik jien nittama. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA 1 Piet 5:8-9 
 
Kunu meqjusa u għassu! L-għadu tagħkom ix-Xitan qisu ljun jgħajjat, idur u jfittex 'il min se 
jibla'. Iqfulu, sħaħ fil-fidi.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
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F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
KANTIKU EVANĠELIKU       Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
 

Fit-tjieba tiegħek, Mulej, dawwal dan il-lejl li ġej fuqna, u agħmel li aħna, qaddejja tiegħek, 
nistrieħu fis-sliem, biex f’ismek għada nqumu ferħana mas-sebħ ta’ jum ġdid. Bi Kristu Sidna. R. 
Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  



278 

 

jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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L-ERBGĦA 

TAT-TIENI ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tal-Erbgħa tat-I1 ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 



280 

 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Verb etern li ġejt mis-sema,  
dawl li ħriġt mingħand Missierek, 
int, li għoġbok issir bniedem, 
reġġa’ d-dinja lejn is-sewwa 
 
Imla ‘l qlubna bid-dawl tiegħek,  
kebbes fina nar imħabbtek, 
ħalli nilqgħu twissijietek 
u mill-biża’ nkunu ħielsa. 
 
Int għad tiġi bħala Mħallef, 
tagħmel ħaqq mill-għemil tagħna, 
lil min telqek titlaq lilu, 
u lill-ġusti trodd is-saltna. 
 
F’dak il-Jum tħallix li mmorru 
f’telfien ieħor għal ħtijietna, 
iżd’għal dejjem żommna miegħek 
f’xirka mal-ħenjin fis-sema. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
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Ant. 1: Aħna nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew il-fidwa ta’ ġisimna. 

Salm 38 (39) 

 

I 

Jien għedt: "Irrid nara kif nimxi, * 
biex ma nagħmilx dnubiet bi lsieni;  

inqiegħed fuq fommi sarima, * 
sakemm idum il-ħażen quddiemi." 

Għalaqt ħalqi u bqajt sieket, † 
żammejt il-kwiet, u xejn ma swieli; * 
l-uġigħ tiegħi aktar ħraxli. 

Tħeġġet qalbi ġewwa fija; * 
għall-ħsieb biss, nar tkebbes fija. 
 

Inħall imbagħad ilsieni, u jien għedt: * 
"Għarrafni, Mulej, it-tmiem tiegħi, 

u kemm hu twil żmien il-jiem tiegħi, * 
ħa nkun naf kemm xejn ma niswa. 
 

Ara, tul xibrejn għamiltli jiemi, † 
żmien ħajti qisu xejn quddiemek. * 
Tassew, daqsxejn ta' nifs kull bniedem. 

Bħal dell jgħaddi l-bniedem, † 
għalxejn joqgħod jitħabat, * 
jaħżen il-ġid bla ma jaf min għad jiġbru. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Aħna nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew il-fidwa ta’ ġisimna.  

Ant. 2: Isma’, Mulej, it-talba tiegħi, agħti widen għad-dmugħ tiegħi. 

 

II 

 

U issa, Mulej, jien x'nistenna? * 
Fik biss hija t-tama tiegħi. 

Eħlisni minn ħtijieti kollha, * 
titlaqnix għaż-żebliħ ta' l-iblah. 

Niskot jien, ma niftaħx ħalqi, * 
għax dan hu għemil tiegħek. 
 

Warrab minni d-daqqiet tiegħek; * 
mifni jien bis-swat ta' idejk.  

B'kastig tal-ħażen int tgħakkes il-bniedem, † 
bħal kamla tgħarraqlu ġmielu. * 
Tassew, daqsxejn ta' nifs kull bniedem. 
 

Isma', Mulej, it-talba tiegħi, † 
agħti widen għall-għajta tiegħi, * 
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tibqax trux għad-dmugħ tiegħi. 
Għax jien m'hux ħlief mistieden għandek, * 

barrani, bħal missirijieti kollha. 
Warrab ħarstek minn fuqi, biex nieħu n-nifs, * 

qabel ma nitlaq u nintemm għalkollox." 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Isma’, Mulej, it-talba tiegħi, agħti widen għad-dmugħ tiegħi. 

Ant. 3: Nittama fit-tjieba ta’ Alla għal dejjem.  

 
Salm 51 (52) 

 
Xi trid tiftaħar, bniedem b'saħħtek, * 

bi ħżunitek kontra t-twajjeb? 
Dejjem ħsiebek kif tagħmel id-deni, * 

lsienek bħal xafra taqta', ja qarrieq! 
Tħobb il-ħażen aktar mit-tajjeb, 
u l-gideb aktar mis-sewwa. 
Tħobb kull xorta ta' kliem ta' ħsara, * 

ilsien qarrieq! 
 

Imma Alla jxejjnek għal dejjem, † 
jaħtfek u jaqilgħek 'il barra minn għamartek, * 
jeqirdek minn art il-ħajjin. 

Il-ġusti mbagħad iħarsu miblugħa, * 
u jidħku bih u jgħidu: 

 "Araw il-bniedem  
li m'għamilx 'l Alla fortizza tiegħu, * 

 imma ttama fl-għana kbir tiegħu, 
qiegħed f'ġidu l-qawwa tiegħu!" 

  
Imma jien, bħal siġra taż-żebbuġ 

li tħaddar fid-dar ta' Alla, * 
 nittama fit-tjieba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem. 
Infaħħrek għal dejjem għax dan int għamiltu; * 

inxandar ismek quddiem ħbiebek, għax hu tajjeb.  
 Glorja. 
 
Ant. 3: Nittama fit-tjieba ta’ Alla għal dejjem.  

 

V/. Reġġagħna għal li konna, Mulej Alla tagħna. 
R/. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. 
 
LEZZJONI 1 
 
Bidu tal-Ktieb tal-Profeta Iżaija         Iż. 25:6 – 26:6 
 

Il-mejda tal-Mulej. L-għanja tal-mifdijin 
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Jagħmel il-Mulej ta' l-eżerċti 

għall-popli kollha fuq din il-muntanja, 

mejda b'ikel fin,  

mejda bi nbejjed fini, 

Hu jċarrat minn fuq din il-muntanja 

l-velu li kien jgħatti wiċċ il-popli kollha, 

l-għata li kien jaħbi l-ġnus kollha; 

jeqred il-mewt għal dejjem, 

jixxotta Sidi l-Mulej id-dmugħ minn fuq kull wiċċ, 

u jħassar l-għajb tal-poplu tiegħu  

minn wiċċ l-art kollha, għax il-Mulej tkellem. 

U dakinhar jgħidu:  

 "Dan hu Alla tagħna: 

fih ittamajna li jsalvana; 

dan hu l-Mulej li fih ittamajna: 

nifirħu u nithennew bis-salvazzjoni tiegħu." 

Id l-Mulej tinżel fuq din il-muntanja. 

u Mowab jisħquh fejn ikun, 

bħalma jisħqu t-tiben fil-miżbla. 

U jmidd idejh ġo fiha, 

bħalma l-għawwiem imiddhom biex jgħum; 

imma jkollu jniżżel kburitu 

minkejja t-taħbit ta' jdejh. 

Il-fortizzi għolja tas-swar tiegħu jaqleb 

u jġarraf u jwaddabhom fit-trab ta' l-art. 

Dakinhar jitkanta dan l-innu  

 fl-art ta' Ġuda: 

"Għandna belt qawwija, 

bnielna swar u ħitan għas-salvazzjoni tagħna. 

Iftħu l-bibien biex jidħol il-poplu ġust  

li jżomm is-sewwa. 

Il-fehma tiegħu sħiħa,  

inti ssaħħaħlu s-sliem għax fik ittama. 

Ittamaw fil-Mulej għal dejjem ta’ dejjem, 

għax il-Mulej hu l-blata ta' dejjem. 

Lil min kien fl-għoli niżżlu, 

il-belt imkabbra niżżilha, 

waqqagħha għal isfel,  

fit-trab xeħetha; 

taħt is-saqajn tirtifes, saqajn il-fqir,  

ir-rifs ta' l-imsejknin." 

  

RESPONSORJU          Apok 21:3; Iż. 25:8 
 
R/. Smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid: “Din hi l-għamara ta’ Alla mal-bnedmin, u hu jgħammar 
magħhom. * U huma jkunu l-poplu tiegħu, u Alla nnifsu jkun magħhom.  
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V/. Sidi l-Mulej jeqred il-mewt għal dejjem, u jixxotta d-dmugħ minn fuq kull wiċċ. * U huma jkunu l-
poplu tiegħu, u Alla nnifsu jkun magħhom.  
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof Santu Wistin fuq is-Salmi 
 

Il-wegħdiet ta’ Alla jseħħu bi Kristu 
 

Alla għażel żmien biex fih jagħmlilna l-wegħdiet tiegħu, u żmien ieħor biex fih dawn il-wegħdiet 
iseħħu. 

Iż-żmien li fih għamlilna l-wegħdiet kien żmien il-profeti, sa Ġwanni l-Battista; minn Ġwanni 
‘l hawn sa l-aħħar tad-dinja, hu ż-żmien li fih qegħdin iseħħu l-wegħdiet. 

Alla jżomm kelmtu: hu rabat lilu nnifsu b’dejn magħna, mhux għax ħa xi ħaġa mingħandna, 
iżda għax wegħedna ħwejjeġ tassew kbar. U ma kienx biżżejjed għalih li jagħmlilna wegħda, imma 
ried ukoll jorbot lilu nnifsu bil-miktub, jagħmel qisu kuntratt magħna fuq il-wegħdiet tiegħu, biex, 
meta jibda jroddilna dak li wegħedna, inkunu nistgħu nżommu l-kitba tal-wegħdiet quddiemna u 
naraw kif se jroddhomlna. Mela, kif għedna bosta drabi, żmien il-profeti kien żmien it-tħabbir tal-
wegħdiet. 

Huwa wegħedna salvazzjoni għal dejjem, ħajja ta’ hena bla tmiem ma’ l-anġli, wirt li ma 
jitħassarx, glorja li ma tintemmx, il-ħlewwa tad-dehra ta’ wiċċu, id-dar qaddisa tiegħu fis-smewwiet, 
u l-qerda għal dejjem tal-biża’ tal-mewt billi jqajjimna mill-imwiet. Din hi l-wegħda li għamlilna bħala 
l-aħħar skop li lejh irridu ndawwru kull ħsieb tagħna; meta nilħqu dan l-iskop, ma jibqgħalna xejn 
iżjed xi nfittxu, xejn iżjed x’neħtieġu. Barra minn hekk, meta wegħedna u ħabbrilna dan kollu minn 
qabel, uriena wkoll il-mod kif saflaħħar naslu għalih. 

Lilna l-bnedmin wegħedna li nsiru allat, wiegħed il-ħajja ta’ dejjem lil dawk li għandhom 
ħajja li tintemm, il-ġustifikazzjoni lill-midinbin, il-glorja lill-imwarrbin. 

Iżda, ħuti, billi l-wegħdiet ta’ Alla kienu qishom ħwejjeġ ma jitwemmnux, biex aħna nemmnu 
li minn din il-ħajja li tgħaddi, minn dan it-taħsir, tmaqdir, mard, trab u rmied għad insiru bħall-anġli 
tiegħu, Alla mhux biss nizzlilna kollox bil-miktub imma wkoll tana r-rahan tal-kelma tiegħu billi 
bagħtilna medjatur, mhux xi prinċep, anqas anġlu jew arkanġlu, iżda l-istess Ibnu l-waħdieni, biex 
b’Ibnu stess jurina u jiftħilna t-triq li minnha jrid iwassalna għal dak li wegħedna. 

U ma kienx biżżejjed għal Alla jibagħtilna lil Ibnu biex jurina t-triq, iżda lilu stess għamlu t-triq 
tagħna, biex inti tgħaddi ‘l quddiem taħt it-treġija tiegħu u timxi permezz tiegħu. 

Kien għalhekk li Alla bagħat lil Ibnu l-waħdieni biex jiġi fost il-bnedmin, jieħu n-natura ta’ 
bniedem biex isir bniedem bħalna, imut, jirxoxta, jitla’ s-sema, joqgħod fil-lemin tal-Missier, u 
jtemm il-wegħdiet tiegħu lill-ġnus; mbagħad, wara dan, itemm ukoll kull ma qal dwar li għandu 
jerġa’ jiġi biex jitlobna dak li jistenna minna, jagħzel bejn dawk li ħaqqhom il-korla tiegħu u dawk li 
jistħoqqilhom il-ħniena, irodd lill-ħżiena l-kastig li bih heddidhom, u lit-tajbin il-premju li 
wegħedhom. 

Alla ħabbrilna u xandrilna dawn il-ħwejjeġ kollha minn qabel, u qawwielna qalbna għalihom, 
biex ma jkollniex il-biża’ li se jeħduna għal għarrieda, imma nemmnuhom u nistennewhom. 

 
RESPONSORJU Mik 7:19; Atti 10:43 

 
R/. Alla tagħna jerġa’ jħenn għalina; * Jixħet ħżunitna taħt saqajh, jarmi f’qiegħ il-baħar 

ħtijietna kollha.  
V/. Għalih jagħtu xhieda l-profeti kollha: li kull min jemmen fih jaqla’ f’ismu l-maħfra tad-

dnubiet. * Jixħet ħżunitna taħt saqajh, jarmi f’qiegħ il-baħar ħtijietna kollha.  
 



285 

 

TALBA 
 
O Alla, li tista’ kollox, li tridna nħejju t-triq għal Kristu l-Mulej, fil-ħniena tiegħek agħtina li n-nuqqas 
ta’ saħħa tagħna ma jkun ta’ ebda tfixkil għalina, li qegħdin nistennew fostna t-tabib tas-sema li 
jfarraġna, Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

 
IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Leħen qawwi qed jinstema’ 
biex ikeċċi d-dlamijiet: 
ejja nwarrbu t-thewdin fieragħ;  
Kristu ġej f’dawl is-smewwiet. 
 
Tqum fuq tagħha ruħna mħeddla, 
teħles mill-ġerħat tad-dnub; 
ġa qed tiddi kewkba ġdida; 
dalwaqt l-għadu jkun megħlub. 
 
Il-Ħaruf, mibgħut mill-għoli,  
ġej iħollna minn kull dejn; 
nitolbuh, bl-ilfiq u l-biki,  
jagħti l-maħfra, jħenn u jgħin. 
 
Biex fit-tieni miġja tiegħu,  
bl-art imwerwra taħt riġlejh, 
ma narawhx iqis ħtijietna, 
‘ma jressaqna b’tjieba lejh. 
 
Glorja lill-Missier fil-għoli, 
rebħ lill-Iben, kull tifħir 
lill-Ispirtu, kif jistħoqqlu, 
issa w dejjem, hekk isir. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Qaddisa triqtek, o Alla! Liema alla hu kbir bħal Alla tagħna?  
 

Salm 76 (77) 
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B'leħen qawwi 'l Alla nsejjaħ, * 
insejjaħ 'l Alla biex jismagħni. 

Fid-diqa tiegħi lil Sidi nfittex; † 
ma negħjiex billejl nerfa' idi u nitlob; * 
ma tridx taf b'faraġ qalbi. 

Niftakar f'Alla u nitniehed; * 
jien u naħseb, tinfena qalbi. 
 

Inżomm miftuħa xfar għajnejja; * 
jiena mħawwad u ma nistax nitkellem. 

Naħseb fiż-żmien l-imgħoddi, * 
niftakar fis-snin ta' qabel; 

billejl nitħaddet f'qalbi, * 
naħseb u nixtarr ġewwa fija. 

  
Tgħid għal dejjem se jwarrabna Sidna? * 

M'hux se jibqa' jurina mħabbtu? 
Waqfet għal dejjem it-tjieba tiegħu? * 

M'hux se jibqa' jżomm kelmtu minn nisel għal ieħor? 
Nesa Alla juri ħniena magħna? * 

Jew ħeba ħnientu fl-għadab tiegħu? 
  
Ikolli ngħid: "Dan hu l-għali tiegħi: * 

li Alla l-Għoli biddel għemil lemintu." 
Mbagħad niftakar f'għemilek, Mulej; * 

naħseb fl-għeġubijiet li għamilt fl-imgħoddi. 
Naħseb f'kull ma int għamilt; * 

nixtarr l-għemejjel kbar tiegħek. 
  
Qaddisa triqtek, o Alla! * 

Liema alla hu kbir bħal Alla tagħna? 
Int Alla li tagħmel ħwejjeġ ta' l-għaġeb, * 

li turi qawwietek fost il-popli. 
Bi driegħek fdejt il-poplu tiegħek, * 

l-ulied ta' Ġakobb u ta' Ġużeppi. 
  
Rawk l-ilmijiet, o Alla, † 

rawk l-ilmijiet u twerwru; * 
u sa qiegħ il-baħar triegħed. 

Mis-sħab niżlet ix-xita, u s-smewwiet triegħdu; * 
leħħ ma' kullimkien il-beraq tiegħek. 

Il-ħsejjes tar-ragħad tiegħek waħda f'waħda, † 
il-beraq dawwal id-dinja; * 
triegħdet u theżhżet l-art. 

  
Triqtek fuq il-baħar, † 

fuq l-ibħra l-kbar il-mixja tiegħek; * 
u ħadd ma jsibhom il-passi tiegħek. 

Mexxejt bħal merħla l-poplu tiegħek, * 
b'id Mosè u Aron. 
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 Glorja. 
 
Ant. 1: Qaddisa triqtek, o Alla! Liema alla hu kbir bħal Alla tagħna?  
Ant. 2: Qalbi tifraħ fil-Mulej, li jbaxxi u jgħolli.  
 

Kantiku 1 Sam 2:1-10 
  

 Qalbi tifraħ fil-Mulej, * 

  bis-saħħa tiegħu jintrefa’ ġieħi; 

 jien niddieħak bl-għedewwa tiegħi, * 

  għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. 

  

 Ħadd m’hu qaddis bħall-Mulej, † 

  ma hemm ħadd ieħor ħliefek; * 

  ma hemmx blata bħal Alla tagħna. 

 Toqogħdux titkabbru iżjed bi kliemkom; * 

  kliem kburi ma joħroġx iżjed minn fommkom. 

 Għax il-Mulej hu Alla li kollox jagħraf, *  

  hu jqis l-għemejjel tal-bniedem. 

  

 Il-qaws tal-qawwijin tkisser, *  

  u tħażżmu bil-ħila d-dgħajfin. 

 Min kellu bix-xaba’ mar jaħdem għal ħobżu; * 

  Imma l-imġewwaħ ma baqax jitħabat. 

 Il-mara bla tfal wildet sebgħa, * 

  u l-omm ta’ bosta wlied tilfet saħħitha. 

  

 Il-Mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, * 

  Iniżżel f’art l-imwiet u jtella’ minnha. 

 Il-Mulej ifaqqar u jagħni, * 

 Ibaxxi u jgħolli wkoll. 

 Iqajjem mit-trab lill-imsejken, * 

 U jerfa’ lill-fqir mill-miżbla, 

biex mal-kbarat iqegħedhom, * 

 u jagħtihom post ta’ ġieħ. 

Għax tal-Mulej huma l-kolonni ta’ l-art; * 

 Fuqhom hu qiegħed id-dinja. 

 

Huwa jħares il-mixi ta’ ħbiebu, † 

 imma l-ħżiena fid-dlam jinqerdu; * 

 għax m’hux b’ħiltu li l-bniedem jitqawwa. 

Il-Mulej iwerwru lil min jeħodha miegħu, * 

 u fuqu mis-sema jriegħed. 

Il-Mulej jagħmel ħaqq mill-art kollha, † 

 Jagħti s-setgħa lis-sultan tiegħu, * 

 jgħolli u jqawwi lill-midluk tiegħu 

 Glorja. 
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Ant. 2: Qalbi tifraħ fil-Mulej, li jbaxxi u jgħolli.  
Ant. 3: Tifraħ l-art quddiem il-Mulej is-Sultan! 
 

Salm 96 (97) 
 

Il-Mulej isaltan! † 
Ħa taqbeż l-art bil-ferħ, * 
u jifirħu l-ħafna gżejjer! 

Sħab u dlam hemm madwaru; * 
is-sewwa u l-ħaqq is-sisien tat-tron tiegħu. 

In-nar jimxi quddiemu, * 
u jeqred madwaru l-għedewwa tiegħu. 

Il-beraq tiegħu jdawwal id-dinja; * 
tara dan l-art u titriegħed. 

Bħax-xama' jdubu l-muntanji quddiem il-Mulej, * 
quddiem is-Sid ta' l-art kollha.  

Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu; * 
jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu. 
 

Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli, † 
li jiftaħru bix-xbihat fiergħa tagħhom; * 
u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. 

Tisma' dan u tifraħ Sijon, † 
jaqbżu bil-ferħ l-ibliet ta' Ġuda, * 
minħabba l-ġustizzja tiegħek, Mulej. 

Għax int, Mulej, inti l-Għoli, † 
'il fuq mill-art kollha, * 
ogħla ħafna mill-allat. 

  
Iħobb il-Mulej lil min jobgħod il-ħażen, † 

iħares il-ħajja ta' ħbiebu, * 
jeħlishom minn idejn il-ħżiena. 

Ifeġġ id-dawl fuq il-ġust, * 
u l-hena għal qalb in-nies sewwa. 

Ifirħu, ġusti, fil-Mulej, * 
u faħħru l-isem qaddis tiegħu. 

Glorja. 
 
Ant. 3: Tifraħ l-art quddiem il-Mulej is-Sultan!  
 
 
LEZZJONI QASIRA Iż 7:14b-15 
  

Ix-xebba ssir omm u jkollha iben u ssemmih Għimmanu-El; baqta u għasel jiekol, biex jagħraf 
iwarrab il-ħażin u jagħżel it-tajjeb. 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
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V. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Joqgħod fuq it-tron ta’ David u s-saltna tiegħu għal dejjem, hallelujah.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Joqgħod fuq it-tron ta’ David u s-saltna tiegħu għal dejjem, hallelujah.  
  
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, Sidna Ġesù Kristu fil-ħniena tiegħu ġej iżurna. Nitolbuh u ntennulu bil-ferħ:  

Ejja, Mulej Ġesù. 
Int ħriġt minn ħdan Missierek, u ġejt tilbes ġisem ta’ bniedem bħalna: 
- eħlisna mit-tidnis tan-natura tagħna mħassra. 
Int għad tiġi u turi l-glorja tiegħek fil-magħżulin:  
- ejja issa u uri t-tjieba u l-ħniena tiegħek mal-midinbin. 
Hu ġieħ tagħna, Mulej, li aħna nagħtuk it-tifħir tagħna: 
- ejja u agħtina s-salvazzjoni tiegħek. 
Int diġa’ daħħaltna fid-dawl bis-saħħa tal-fidi: 
- agħtina li ngħixu sewwa quddiemek b’għemil xieraq u jogħġbok. 
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Missierna 

Talba 
 
O Alla, li tista’ kollox, li tridna nħejju t-triq għal Kristu l-Mulej, fil-ħniena tiegħek agħtina li n-nuqqas 
ta’ saħħa tagħna ma jkun ta’ ebda tfixkil għalina, li qegħdin nistennew fostna t-tabib tas-sema li 
jfarraġna, Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
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Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

Salm 118 (119):57-64 
 

VIII (Ħet) 
 

Jien għedt, Mulej: "Dan hu sehmi, * 
li nħares il-kelma tiegħek." 

Quddiemek nitlob b'qalbi kollha; * 
ħenn għalija skond il-wegħda tiegħek. 
 

Jien qist sewwa l-mixi tiegħi, * 
u rġajt lura lejn il-preċetti tiegħek. 

Ngħaġġel u ma nitnikkirx, * 
biex inħares il-kmandamenti tiegħek. 
 

Il-ħbula tal-ħżiena dawramejt għalquni, * 
imma jien ma nsejtx il-liġi tiegħek. 

F'nofs il-lejl inqum infaħħrek * 
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minħabba d-digrieti ġusti tiegħek. 
Nissieħeb ma' kull min għandu l-biża' tiegħek, * 

ma' dawk li jħarsu l-preċetti tiegħek. 
Mimlija, Mulej, l-art bit-tjieba tiegħek; * 

għallimni l-kmandamenti tiegħek.  
 Glorja. 
 

Salm 54 (55):2-15. 17-24 
I 
 

Agħti widen, o Alla, għat-talba tiegħi, * 
titwarrabx mit-talb umli tiegħi. 

Ismagħni u weġibni, * 
m'għandix mistrieħ fid-dwejjaq tiegħi! 

  
Nirtogħod bil-biża' għall-ħoss ta' l-għedewwa, * 

minħabba l-għajat tal-ħżiena; 
għax huma jġibu fuqi l-ħsarat, * 

fl-għadab tagħhom jeħduha kontrija. 
Qalbi tinfena ġewwa fija, * 

biża' tal-mewt waqa' fuqi. 
Biża' u tregħid jiġu fuqi, * 

u twerwir jaħkimni. 
 

U ngħid: "M'hux li kelli l-ġwienaħ bħal ħamiema, * 
biex intir u mmur nistrieħ! 

Kont 'il bogħod immur niġġerra, * 
u fid-deżert insib fejn noqgħod.  

Kont malajr insib fejn nistkenn * 
mir-riħ qawwi u r-riefnu." 

  
Eqridhom, Sidi, ħawwdilhom kliemhom, * 

għax dnewwa u ġlied fil-belt qiegħed nara. 
Lejl u nhar jiġġerrew fuq il-ħitan tagħha, * 

fiha m'hemmx ħlief ħsara u dwejjaq. 
Il-ħerba tinsab ġo nofsha, * 

moħqrija u qerq ma jwarrbux mill-misraħ tagħha. 
 Glorja. 

 
II 

 
M'huwiex xi għadu dak li jċanfarni; * 

li kien hekk, kont nissaporti. 
M'hux xi wieħed kontrija dak li jkasbarni; * 

li kien hekk, kont ninħeba minnu. 
Imma int, wieħed bħali, * 

sieħbi u ħabib tal-qalb, 
li kont nitgħaxxaq nitkellem miegħek, * 

ħaġa waħda konna nkunu fid-dar ta' Alla. 
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Imma jien lil Alla nsejjaħ, * 
u l-Mulej isalvani. 

Fil-għaxija, fil-għodu u f'nofsinhar † 
nokrob u nitniehed; * 
u hu jisma' l-leħen tiegħi. 

Jeħlisli 'l ħajti fis-sliem † 
mill-ġlieda li qajjmu kontrija, * 
għax ħafna huma li ħabtu għalija. 

Alla jismagħni u jrażżanhom, * 
hu li qiegħed fuq it-tron minn dejjem; 

għax huma ma jridux jindmu, * 
ma għandhomx il-biża' ta' Alla. 

  
Idu refa' kontra ħbiebu, * 

kiser il-ftehim tiegħu. 
Aktar mill-butir hu ħelu fommu, * 

imma qalbu bil-ġlied mimlija. 
Aktar miż-żejt hu artab kliemu, * 

imma hu bħal sejf mislut. 
  
Ħalli xortik f'idejn il-Mulej, † 

u hu jgħinek u jwieżnek; * 
hu qatt ma jħalli l-ġust jitfixkel. 

  
U int, o Alla, itfagħhom * 

fil-ħofra tat-telfien. 
Nies tad-demm u tal-qerq, † 

ma jgħixux nofs ħajjithom! * 
Imma jien fik nittama. 

 Glorja. 
 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA ara Iż 2:11-12 
 

Jitniżżel ‘l isfel il-ħars merfugħ tal-bniedem, jiċċekken it-tkabbir tal-bnedmin, u l-Mulej waħdu 
f’dak il-jum jitgħolla. 

  

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA            Iż 12:2 
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Ara, Alla s-salvatur tiegħi, nittama u ma nibża’ xejn għax il-qawwa u t-tifħir tiegħi hu l-Mulej, hu 
sar is-salvazzjoni tiegħi.  

 

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
LEZZJONI QASIRA Dan 9:19 
 

Sidi, agħti widen; Sidi, aħfer; isma’, Sidi, u agħmel xi ħaġa; la tiddawwarx, għall-imħabba 
tiegħek innifsek, Alla tiegħi, għax il-poplu tiegħek imsemmi għalik.  

 

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
O Alla, li tista’ kollox, li tridna nħejju t-triq għal Kristu l-Mulej, fil-ħniena tiegħek agħtina li n-

nuqqas ta’ saħħa tagħna ma jkun ta’ ebda tfixkil għalina, li qegħdin nistennew fostna t-tabib tas-
sema li jfarraġna, Ibnek Ġesù Kristu Sidna. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
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tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
 
Ant. 1: Nistennew it-tama hienja u d-dehra tas-sebħ tas-Salvatur tagħna. 
 

Salm 61 (62) 
 

F'Alla biss il-mistrieħ ta' ruħi: * 
mingħandu tiġini s-salvazzjoni. 

Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi, * 
hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni. 

  
Kemm se ddumu teħduha kontra wieħed waħdu, † 

biex taqilbuh ilkoll flimkien, * 
bħal ċint qed jiġġarraf, bħal ħajt qed jaqa'? 

Ħsiebhom biss biex iwaqqgħuh mill-għoli tiegħu; † 
iħobbu l-gideb; * 
b'fommhom ibierku, imma f'qalbhom jisħtu. 

  
F'Alla biss il-mistrieħ ta' ruħi, * 

għax mingħandu tiġini t-tama. 
Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi, * 

hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni. 
 

F'Alla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi; * 
hu l-blata qawwija tiegħi, u l-kenn tiegħi f'Alla.  

Ittama fih f'kull żmien, o poplu; † 
iftħu qalbkom quddiemu. * 
Alla hu kenn għalina! 

  
Duħħan biss huma l-bnedmin, * 

gidba huma wlied il-bniedem. 
Fil-miżien 'il fuq jogħlew, * 
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eħfef mid-duħħan ilkoll flimkien. 
  
Isserrħux raskom bis-serq, * 

tittamawx fi ħwejjeġ maħtufa; 
mqar jekk joktor l-għana, * 

torbtux qalbkom miegħu.  
Ħaġa waħda qal Alla; * 

jien dawn it-tnejn tgħallimt: 
li "l-qawwa hi ta' Alla", † 

u li "tiegħek, Sidi, hi t-tjieba". * 
Għax int tagħti 'l kulħadd skond għemilu. 

 
 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Nistennew it-tama hienja u d-dehra tas-sebħ tas-Salvatur tagħna.  
Ant. 2: Idawwar Alla għal fuqna d-dija ta’ wiċċu, u jberikna. 
 

Salm 66 (67) 
 

Iħenn għalina Alla, u jberikna; * 
idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu! 

Biex jingħarfu fuq l-art triqatek, * 
fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. 
 

Ifaħħruk il-popli, o Alla, * 
ifaħħruk il-popli kollha. 

Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ, † 
għax trieġi l-popli bis-sewwa, * 
u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. 
 

Ifaħħruk il-popli, o Alla, * 
ifaħħruk il-popli kollha. 

L-art tat il-frott tagħha; * 
iberikna Alla, Alla tagħna! 

Iberikna Alla, u tibża' minnu * 
l-art kollha minn tarf għall-ieħor! 

 
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Idawwar Alla għal fuqna d-dija ta’ wiċċu, u jberikna.  
Ant. 3: Kollox bih kien maħluq, u kollox bih qiegħed iżomm. 
 

Kantiku ara Kol 1:12-20 
 

Roddu ħajr lill-Missier, † 

li għamilkom denji * 

li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl.  
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Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, * 

u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-għażiż,  

 li bih għandna l-fidwa, * 

il-maħfra tad-dnubiet. 

 

Hu x-xbieha ta’ Alla li ma jidhirx, * 

il-kbir fost il-ħlejjaq kollha;  

għax bih kien maħluq kollox, * 

fis-sema u fl-art,  

dak kollu li jidher † 

u dak kollu li ma jidhirx, * 

troni u ħakmiet, prinċipati u setgħat. 

 

Kollox bih u għalih kien maħluq, † 

hu qabel kollox, * 

u kollox bih qiegħed iżomm. 

 

Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja; † 

hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, * 

sabiex ikun hu l-ewwel f’kollox. 

 

Fih għoġobha tgħammar il-milja kollha tad-divinità, * 

fih Alla għoġbu jerġa jħabbeb kollox miegħu,  

u bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib, * 

ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art. 

 
 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Kollox bih kien maħluq, u kollox bih qiegħed iżomm.  
 
LEZZJONI QASIRA            1 Kor 4:5 
 

Tiġġudikawx qabel il-waqt, qabel ma jiġi l-Mulej. Hu għad joħroġ għad-dawl dak li hu moħbi fid-
dlam, u jikxef il-fehmiet moħbija fil-qlub. Mbagħad kull wieħed Alla jfaħħru skond ma jkun 
jistħoqqlu. 

 

RESPONSORJU QASIR 

 
R. Ejja ħalli teħlisna, * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Ejja. 
V. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Glorja. Ejja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Sijon, int tiġġedded, u tara lill-ġust tiegħek li ġej għandek. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
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Iva, minn issa ‘l quddiem 
kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 

 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 
 għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
 b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Sijon, int tiġġedded, u tara lill-ġust tiegħek li ġej għandek.  
  

PREĊI 
 
Ħuti għeżież, Ġesù Kristu fdiena mid-dlamijiet tad-dnub. Nitolbuh bl-umiltà kollha u nsejjħulu bil-
fiduċja: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej, iġma’ l-popli tad-dinja kollha f’għaqda waħda: 
- daħħalhom għal dejjem fil-patt tiegħek.  
Ħaruf t’Alla, int diġa’ neħħejt id-dnub tad-dinja: 
- naddafna minn kull tebgħa ta’ ħtija. 
Int ġejt tifdi dak li kien intilef:  
- meta terġa’ tiġi, biegħed il-kastigi tiegħek minn dawk kollha li inti fdejt. 
Aħna qegħdin nistennewk bil-fidi:  
- meta tiġi, daħħalna miegħek fl-hena ta’ dejjem. 
Int għad tagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin: 
- ħenn għal ħutna l-mejtin u ilqagħhom fost il-qtajja tas-sema. 
 
Missierna 

 
Talba 

 
O Alla, li tista’ kollox, li tridna nħejju t-triq għal Kristu l-Mulej, fil-ħniena tiegħek agħtina li n-

nuqqas ta’ saħħa tagħna ma jkun ta’ ebda tfixkil għalina, li qegħdin nistennew fostna t-tabib tas-
sema li jfarraġna, Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, 
Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
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TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
L-ERBGĦA 

 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
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Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant.1: Mulej, kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 30 (31): 1-6 
 

Talba ta’ mnikket, li jittama 
Missier, nerħi ruħi f’idejk. (Lq 23:46) 
 

Fik, Mulej, jien nistkenn; * 
ma jkolli qatt għax nirgħex. 

Fil-ġustizzja tiegħek salvani, * 
agħtini widen u fittex eħlisni. 

Kun blata tal-kenn għalija, * 



301 

 

fortizza qawwija ta' salvazzjoni. 
  
Inti l-blata u l-fortizza tiegħi; * 

f'ġieħ ismek mexxini u wassalni. 
Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, 

għax inti l-qawwa tiegħi. 
  
F'idejk jien nerħi ruħi; * 

int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. 
 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Mulej, kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni. 
Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej. † 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 

 
Salm 129 (130) 

 
Minn qiegħ l-art insejjaħ 

 
Hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. (Mt 1:21) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: 
† isma', Sidi, il-leħen tiegħi! 
Ħa jkunu widnejk miftuħa, * 

jiena u nitolbok bil-ħniena. 
  
Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, * 

Sidi, min jista' jżomm sħiħ? 
Imma għandek hemm il-maħfra, * 

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. 
 

Jien lill-Mulej nistenna, * 
ruħi f'kelmtu tittama. 

Tistenna ruħi lil Sidi, * 
aktar milli l-għassiesa s-sebħ. 

  
Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, * 

jistenna Iżrael lill-Mulej! 
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, * 

u l-fidwa għandu bil-kotra. 
Hu li jifdi lil Iżrael * 

minn ħtijietu kollha. 
Glorja. 

 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej.  
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Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
 
LEZZJONI QASIRA Ef 4:26-27 
 
Tidinbux tħallux ix-xemx tgħib fuq il-korla tagħkom, u tagħtux il-wisa’ lix-xitan.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
 

Mulej Ġesù Kristu, int b’qalb ħelwa u umli toffri madmad ħelu u toqol ħafif lil min jimxi 
warajk; ilqa’ x-xewqat qaddisa u l-ħidmiet li għamilna llum u agħtina li nistrieħu fis-sliem biex 
inqumu aktar ħfief għas-servizz tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
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Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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13 ta’ Diċembru 

SANTA LUĊIJA, VERĠNI U MARTRI 

Salmodija tal-Ħamis tat-I1 ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Il-Mulej hu s-Sultan tal-martri: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Il-Mulej hu s-Sultan tal-martri: ejjew nadurawh. 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Il-Mulej hu s-Sultan tal-martri: ejjew nadurawh. 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Il-Mulej hu s-Sultan tal-martri: ejjew nadurawh. 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Il-Mulej hu s-Sultan tal-martri: ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 
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Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Il-Mulej hu s-Sultan tal-martri: ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Il-Mulej hu s-Sultan tal-martri: ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Tifħir lilek, ġilju abjad  
tal-widien, Ġesù, Bin Alla,  
għax mas-safa żidt il-glorja  
tal-martirju f’din il-verġni.  
 
B’għaqal kbir, qawwija w għarfa,  
biex tistqarr il-fidi tagħha,  
għażlet tilqa’ kull tbatija  
għal imħabbtek, mingħajr biża’. 
 
Xejn ma swielu l-għadu jhedded,  
għalxejn serraħ qilltu f’demmha;  
kienet hi r-rebbieħa, w kisbet  
il-kuruna f’sebħ saltnatek.  
 
Nitolbuk, Feddej tad-dinja,  
biex, għal merti ta’ dil-verġni,  
tgħoddna b’ħutek u tqaddisna  
bil-ġid kbir li swielna demmek.  
 
Glorja lilek, Kristu Sidna,  
Bin Marija, Omm u Verġni;  
mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen. 
 

SALMODIJA 



306 

 

 

Ant. 1: Int teħlisna, Mulej, u nfaħħru ismek għal dejjem. 

 

Salm 43 (44) 

 

I 

 

O Alla, b'widnejna aħna smajna, * 
qaluhulna missirijietna, 

dak li int għamilt fi żmienhom, * 
li għamilt b'idek fiż-żmien l-imgħoddi. 

Il-ġnus keċċejt, u lilhom ħawwilt f'arthom; * 
il-popli għakkist, u lilhom frixt bħal friegħi. 

  
Ma kienx b'sejfhom li huma ħadu l-art, * 

jew bi driegħhom li kisbu r-rebħa; 
kienet il-leminija tiegħek u d-driegħ tiegħek, * 

u d-dija ta' wiċċek, għax int ħabbejthom. 
 
Inti s-sultan tiegħi u Alla tiegħi, * 

li tajt ir-rebħa lil Ġakobb.  
Bik nitfgħu lura l-għedewwa tagħna, * 

f'ismek nirfsu fuq dawk li jqumu għalina. 
  
Għax mhux fl-ark tiegħi jien nafda, * 

anqas is-sejf tiegħi ma jrebbaħni. 
Imma int teħlisna mill-għedewwa tagħna, * 

u tfixkel 'il dawk li jobogħduna. 
F'Alla niftaħru l-ħin kollu; * 

ismek infaħħru għal dejjem. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Int teħlisna, Mulej, u nfaħħru ismek għal dejjem.  

Ant. 2: Aħfrilna, Mulej, u tħallix lill-għadu jżeblaħ il-poplu ta’ wirtek. 

 

II 

 

Imma issa warrabtna u ċekkintna, * 
ma għadekx toħroġ ma' l-eżerċti tagħna. 

Ġegħeltna nduru lura minn quddiem l-għadu; *  
dawk li jobogħduna ħatfulna ħwejjiġna. 

Tlaqtna bħal nagħaġ għall-qatla, * 
u fost il-ġnus xerridtna. 
 

Begħt il-poplu tiegħek għal ħaġa żgħira; * 
ma qlajtx wisq mill-bejgħ tiegħu. 

Waqqajtna għaż-żebliħ tal-ġirien tagħna, * 
għaċ-ċajt u t-tkasbir ta' dawk ta' madwarna. 
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Ġibtna fi lsien il-ġnus, * 
u l-popli jħarsu lejna u jħarrku rashom. 

L-għajb tiegħi quddiemi l-jum kollu, * 
il-mistħija tgħattili wiċċi, 

għall-kliem ta’ żebliħ u tkasbir, * 
Quddiem l-għadu li jitħallas minni. 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Aħfrilna, Mulej, u tħallix lill-għadu jżeblaħ il-poplu ta’ wirtek. 

Ant. 3: Qum, Mulej, u eħlisna, f’ġieħ it-tjieba tiegħek. 
 

III 
 

Dan kollu ġralna, għalkemm ma nsejniekx, * 
għalkemm ma ksirniex il-patt tiegħek. 

Ma dorniex mill-fehma tagħna, * 
anqas ħarġu minn triqtek riġlejna. 

Imma int sħaqtna f'art il-klieb selvaġġi, * 
u b'dell il-mewt għattejtna. 
 

Li kieku nsejna isem Alla tagħna, * 
jew ftaħna idejna quddiem xi alla barrani, 

ma kienx Alla b'dan jintebaħ, * 
hu li jagħraf x'hemm moħbi fil-qalb? 

Minħabba fik joqtluna l-jum kollu, * 
jgħodduna bħal nagħaġ għall-qatla. 

Qum! Għax int rieqed, Sid tiegħi? * 
Stenbaħ! La twarrabniex għal dejjem. 

Għaliex taħbi wiċċek minna? * 
Għaliex tinsa d-dwejjaq u t-tagħkis tagħna? 
 

Għax fit-trab ninsabu mitluqa, * 
mixħuta ma' l-art minn tulna. 

Qum! Ejja biex tgħinna! * 
Eħlisna, f'ġieħ it-tjieba tiegħek! 

 Glorja. 
 
Ant. 3: Qum, Mulej, u eħlisna, f’ġieħ it-tjieba tiegħek.  
V/. Isimgħu, ġnus, il-kelma tal-Mulej. 
R/. U xandruha sa truf l-art. 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija     Iż. 26:7-21 
 

L-għanja tal-ġusti. Il-wegħda tal-qawmien 

 

Wâtja hi triq il-ġust, 

mogħdija dritta tħejji għall-ġust.  
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Iva, fi triq il-ġudizzji tiegħek nittamaw, Mulej; 

għal ismek u tifkirtek tixxennaq ruħna. 

Bil-lejl tixtieqek ruħi; 

mas-sebħ ġo fija tfittxek qalbi. 

Għaliex meta jiddu l-ġudizzji tiegħek fuq l-art,  

in-nies tad-dinja jitgħallmu l-ġustizzja. 

Iħennu għall-ħażin,  

 imma dan is-sewwa ma jitgħallimx; 

f'art id-dritt jimxi bl-imgħawweġ, 

u l-kobor tal-Mulej ma jqisux. 

Mulej, għollejt idejk, u huma ma rawhiex. 

Ħa jaraw il-ħeġġa tiegħek għall-poplu u jistħu; 

ħa jkollhom in-nar lest għall-għedewwa tiegħek. 

Mulej, int tagħtina s-sliem, 

għemilna wkoll għamilt għalina. 

Mulej, Alla tagħna,  

ħakmuna sidien oħra, 

imma aħna lilek u lil ismek biss infaħħru. 

Il-mejtin ma jgħixux iżjed, 

l-erwieħ ma jqumux. 

Hekk int ikkastigajthom u qridthom, 

u qridt kull tifkira tagħhom. 

Imma int kattart il-ġens, Mulej, 

kattart il-poplu u ssebbaħt, 

wessajt it-truf kollha tal-pajjiż. 

Mulej, fittixniek fid-dwejjaq, 

Għajjatna meta konna mgħakksa,  

int u tikkastigana.  

Bħal mara tqila fil-ħlas 

titkagħweġ u tgħajjat bl-uġigħ, 

hekk konna aħna quddiemek, Mulej. 

Tqâlna u tkagħwiġna u wlidna r-riħ; 

ma ġibniex is-salvazzjoni fuq l-art, 

u ma twildux nies biex jgħammru fl-art. 

Għax jgħixu mill-ġdid il-mejtin tiegħek, 

il-katavri jqumu lkoll; 

għax jistenbħu u jgħannu  

dawk li jgħammru fit-trab, 

għax in-nida tiegħek hi nida ta' dawl 

u l-art trodd il-mejtin. 

Mur, poplu tiegħi, idħol fil-kmamar tiegħek, 

u sakkar il-bibien warajk! 

Inħeba ftit sa ma tgħaddi l-korla. 

Għax, ara, il-Mulej ħiereġ minn għamartu, 

biex jitħallas tal-ħażen ta’ nies l-art, 

u l-art tikxef id-demm li xorbot, 
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ma tgħattix aktar il-maqtulin tagħha. 

  

RESPONSORJU          Iż 26:19; Dan 12:2 
 
R/. Jistenbħu u jgħannu dawk li jgħammru fit-trab, * Għax in-nida tal-Mulej, hi nida ta’ dawl.  
V/. Ħafna minn dawk li huma rieqda fit-trab ta’ l-art jistenbħu, * Għax in-nida tal-Mulej, hi nida ta’ 
dawl.  
 
LEZZJONI II 
 
Qari mit-Trattat fuq il-Verġnità, ta’ l-isqof San Ambroġ 
 

Id-dija ta’ ruħek issebbaħ il-ħlewwa ta’ ġismek 
 
  Int, waħda mill-poplu, waħda mill-kotra, fuq kollox waħda mill-verġni, int, li d-dija ta’ ruħek 
issebbaħ il-ħlewwa ta’ ġismek (għax għal ftit ma xebbaħtikx mal-Knisja!) aħseb dejjem fi Kristu xħin 
tkun mistrieħa f’kamartek bil-lejl, u l-ħin kollu oqgħod stennieh ġej. 
 Hekk xtaqek Kristu, hekk għażlek Kristu. Hu jsib il-bieb miftuħ, u jidħol ġewwa; dan ma jistax 
jonqos, ladarba hu stess wiegħed li jidħol. Ħaddan mela lil dak li fittixt; ersaq lejh u ssir kollok dawl; 
żommu, itolbu biex ma jitlaqx malajr, għidlu bil-qalb biex ma jwarrabx. Għax il-Verb ta’ Alla jiġri, u 
ma jinqabadx minn min jiddejjaq bih, ma jinżammx minn min ma jagħtix kasu. Ersaq b’ruħek kollha 
lejn il-kelma tiegħu, imxi bla mistrieħ wara l-ħoss tal-kliem tiegħu tas-sema, għax malajr jgħaddi. 
 Taf x’qalet dik ix-xebba? Fittixtu, u ma sibtux, sejjaħtlu, u ma semagħnix. Imma int li 
sejjaħtlu, li tlabtu, li ħallejtlu l-bieb miftuħ, taħsibx li għandek għax issewwed qalbek jekk telaq 
malajr: hu sikwit iħallina niġġarrbu. X’qalilhom fl-Evanġelju lil dawk li talbuh biex ma jwarrabx minn 
pajjiżhom? Qalilhom: Jeħtieġli nxandar il-kelma ta’ Alla lill-ibliet l-oħra wkoll, għax għalhekk ġejt 
mibgħut. U mqar jekk mingħalik ikun telaq, oħroġ, mur erġa’ fittxu. 
 Iżda min, ħlief il-Knisja mqaddsa, għandu jgħallmek kif iżżomm lil Kristu? Anzi hi diġà 
għallmitek, jekk taqra u tifhem sewwa dan li hemm miktub: Bilkemm ilħaqt għaddejthom meta sibt 
lill-maħbub ta’ qalbi; żammejtu, u ma tlaqtux. 
 Mela biex inżommuh lil Kristu? La b’rabtiet ħżiena u lanqas b’għoqod ta’ ħbula. Lil Kristu 
norbtuh magħna bl-imħabba, niġbduh lejna bir-riedni ta’ moħħna, inżommuh bil-ġibdiet ta’ ruħna. 
 Għalhekk, jekk int ukoll trid iżżomm lil Kristu miegħek, mur fittxu, u xejn la taqta’ qalbek 
mittbatija; għax sikwit jiġri li lil Kristu nsibuh aħjar fost it-tbatijiet tal-ġisem u f’idejn l-istess 
persekuturi tagħna. 
 Bilkemm ilħaqt għaddejthom, qalet. U tassew, sakemm int ma tħallix is-setgħat tad-dinja 
jegħlbuk, tara li fi żmien qasir, f’waqt wieħed, malli tkun ħlist minn taħt idejn il-persekuturi tiegħek, 
Kristu jiġi jilqgħek minnufih, u ma jissaportix jarak tiġġarrab iżjed. 
 Dik li tfittex lil Kristu b’dan il-mod, u ssibu, tkun tista’ tgħid: Żammejtu, u ma tlaqtux, sa ma 
daħħaltu fid-dar ta’ ommi, fil-kamra ta’ dik li nisslitni. Xi tkun id-dar u l-kamra ta’ ommok jekk mhux 
il-qalba ta’ qalbek moħbija ‘l ġewwanett? 
 Ħu ħsiebha sewwa din id-dar, naddafha tajjeb minn ġewwa biex, wara li tkun għamiltha 
għamara bla tebgħa, id-dar spiritwali tiegħek, marbuta sewwa fuq il-ġebla tax-xewka, tinbnielek 
f’saċerdozju qaddis u fiha jgħammar l-Ispirtu s-Santu. 
 Kristu ma jitlaqx lil dik il-verġni li tfittxu hekk, li titolbu dawn il-ħwejjeġ; mhux biss, imma jiġi 
jżurha sikwit; għaliex huwa magħna sa l-aħħar taż-żmien. 
 
 
RESPONSORJU  
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R/. Għall-qlubija tagħha fit-taqbida din il-verġni għoġbot lill-Mulej, għalhekk kisbet glorja 
minn Alla u mill-bnedmin: quddiem il-prinċep tkellmet bl-għerf: * U s-Sid ta’ kollox ħabbha. 

V/. Din hi verġni li f’qalbha ħejjiet għamara hienja lil Alla. * U s-Sid ta’ kollox ħabbha.  
 

TALBA 
 
Agħtina l-għajnuna, Mulej, għat-talb qaddis li tressaq quddiemek għalina Santa Luċija, verġni u 
martri, biex il-glorja li hi għandha quddiemek niċċelebrawha kif jixraq fuq l-art, sa ma naslu li 
narawha fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-
Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
O Ġesù, mudell tas-safa,  
għajn il-qawwa f’kull martirju,  
premju kbir tal-verġni w martri,  
fi tjubitek isma’ talbna. 
 
Jixraq wisq li llum infaħħru  
lil dil-verġni ta’ qalb kbira,  
għax il-ħila li wriet f’mewtha  
żiedet ġieħ lis-safa tagħha.  
 
Emmnet fik, u żammet iebes,  
xejn ma beżgħet mill-moħqrija,  
u sa l-aħħar nifs li ħadet  
issarat għalik qalbiena.  
 
Hekk hi sefgħet dawl għalina  
biex inħarsu l-fidi sħiħa,  
iżda nirfsu fuq id-dinja,  
sew jekk tħajjar, sew jekk thedded. 
 
Bit-talb tagħha, Mulej twajjeb,  
xerred fuqna l-maħfra tiegħek;  
itfi fina n-nar tal-ħażen  
bl-ilma ħaj mill-għajn tal-grazzja.  
 
Glorja lilek, Kristu Sidna,  
Bin Marija, Omm u Verġni;  
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mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Qajjem il-qawwa tiegħek, Mulej, u ejja ħa ssalvana. 
 

Salm 79 (80) 
 

O Ragħaj ta' Iżrael, agħti widen, * 
int li tmexxi bħal merħla 'l Ġużeppi. 

Int li qiegħed fuq il-kerubini, * 
iddi quddiem Efrajm, Benjamin u Manassi. 

Qajjem il-qawwa tiegħek, * 
u ejja ħa ssalvana. 
 

Reġġagħna għal li konna, Alla ta' l-eżerċti; * 
itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek, u nkunu salvi. 

Mulej, Alla ta' l-eżerċti, kemm se ddum tinkorla * 
minkejja t-talb tal-poplu tiegħek? 

Tmajthom il-ħobż magħġun bid-dmugħ, * 
sqejthom id-dmugħ bix-xaba'. 

Għamilt minna t-tilwim tal-ġirien tagħna, * 
l-għedewwa tagħna jiddieħku bina. 

Reġġagħna għal li konna, Alla ta' l-eżerċti; * 
itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek, u nkunu salvi. 
 

Int qlajt dielja mill-Eġittu, * 
warrabt il-ġnus biex tħawwel lilha. 

Ħejjejt l-art għaliha; * 
hi xenxlet għeruqha u mliet l-art. 

Tgħattew l-għoljiet bid-dell tagħha, * 
bħal ċedri l-kbar iż-żraġen tagħha.  

Meddet sal-baħar il-friegħi tagħha, 
sax-xmara ż-żraġen tagħha. 
 

Għaliex, mela, ġarraft il-ħitan tagħha, * 
u kull min jgħaddi jqaċċat minnha? 

Iħarbatha l-ħanżir selvaġġ, * 
il-bhejjem tar-raba' jirgħu fiha. 
 

Erġa' ejja, Alla ta' l-eżerċti; † 
ħares mis-sema, u ara, 
u żur 'il din id-dielja. 

Ħu ħsieb dak li ħawwlet lemintek, * 
ir-rimja li int kabbart għalik. 

  
Jinqerdu mal-ħarsa qalila ta' wiċċek * 

dawk li tawha n-nar u qaċċtuha. 
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Ħa tkun idek fuq il-bniedem ta' lemintek, * 
fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik. 
 

Aħna ma nitbegħdux minnek; * 
roddilna l-ħajja, u aħna nsejjħu ismek. 

Reġġagħna għal li konna, Alla ta' l-eżerċti; * 
itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek, u nkunu salvi. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Qajjem il-qawwa tiegħek, Mulej, u ejja ħa ssalvana.  
Ant. 2: Il-Mulej għamel ħwejjeġ kbar; ħa jkun dan magħruf minn-nies kollha ta’ l-art. 
 

Kantiku Iż 12:1-6 
  

Inroddlok ħajr, Mulej, għaliex għadabt għalija; * 

imma l-korla tiegħek reġgħet lura, u int farraġtni. 

Ara, Alla hu s-salvazzjoni tiegħi ; * 

jiena nittama, u ma jkollix m’niex nibża'. 

Għax il-qawwa u l-għana tiegħi hu l-Mulej, * 

Hu is-salvazzjoni tiegħi. 

 

Kollkom ferħana, * 

 timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni. 

U f'dak il-jum għad tgħidu: * 

"Għannu lill-Mulej, sejjħu lil ismu, 

għarrfu lill-ġnus l-għeġubijiet tiegħu, * 

xandru li ismu huwa fil-għoli. 

Għannu lill-Mulej, għax għamel ħwejjeġ kbar; * 

ħa jkun dan magħruf minn-nies kollha ta' l-art. 

Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tgħammar f'Sijon, * 

għax kbir hu f'nofsok il-Qaddis ta' Iżrael!" 

 Glorja. 

 
Ant. 2: Il-Mulej għamel ħwejjeġ kbar; ħa jkun dan magħruf minn-nies kollha ta’ l-art.  
Ant. 3: Għajjtu bil-ferħ lil Alla l-Qawwi ta’ Ġakobb.  
 

Salm 80 (81) 
 

Għannu bil-ferħ lil Alla, qawwa tagħna, * 
għajjtu bil-ferħ lil Alla ta' Ġakobb! 

Għollu leħen ta’ l-għana, doqqu t-tnabar, * 
doqqu ċ-ċetra ħelwa ma' l-arpa. 

Doqqu t-tromba mal-qamar ġdid, * 
mal-qamar mimli f'jum il-festa tagħna. 
 

Għax dan hu kmandament għal Iżrael, * 
din liġi ta' Alla ta' Ġakobb. 

Dan l-ordni hu tah lil Ġużeppi, * 
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huwa u ħiereġ minn art l-Eġittu. 
 

Kliem li ma nafux qiegħed nisma': † 
"Neħħejtlek it-tagħbija minn fuq dahrek, * 
ħlistlek idek mill-irfigħ tal-qoffa. 

Fid-dwejjaq sejjaħtli, u jiena ħlistek; * 
b'leħen moħbi, bħal f'ragħda, weġibtek; 
ħdejn l-ilma ta' Meribah ġarrabtek. 
 

Ismagħni, poplu tiegħi, ħa nlumek: * 
Iżrael, m'hux li kont tismagħni! 

Ma jkollokx alla ieħor f'nofskom, * 
tinxteħitx quddiem alla barrani. 

Jiena l-Mulej, Alla tiegħek, † 
li tellajtek mill-art ta' l-Eġittu; * 
ftaħtlek ħalqek u tmajtek 
. 

Iżda l-poplu tiegħi ma semax minni, * 
Iżrael ma riedx jaf bija. 

Għalhekk tlaqthom għall-ebusija ta' qalbhom, * 
biex imxew skond il-fehmiet tagħhom. 
 

Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, * 
jekk Iżrael jimxi fi triqati, 

minnufih inniżżel l-għedewwa tagħhom, * 
idi ndawwar fuq dawk li huma kontriehom. 

 
Dawk li jobogħduhom jersqu jitkaxkru quddiemhom; * 

din tkun xortihom għal dejjem. 
U lilhom nitmagħhom b'qamħ mill-aħjar, * 

inxebbagħhom bl-għasel mill-blat." 
Glorja. 

 
Ant. 3: Għajjtu bil-ferħ lil Alla l-Qawwi ta’ Ġakobb.  
 
LEZZJONI QASIRA            2 Kor 1:3-5 
  

 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, Missier il-ħniena u Alla ta' kull faraġ. Hu jfarraġna fid-
dwejjaq kollha tagħna, biex aħna, permezz tal-faraġ li bih Alla jfarraġ lilna, inkunu nistgħu 
nfarrġu lil dawk kollha li jinsabu f'kull xorta ta' dwejjaq. Bħalma joktru fina s-sofferenzi ta' 
Kristu, hekk ukoll permezz ta' Kristu, joktor fina l-faraġ.  

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R. Il-Mulej hu l-qawwa tiegħi * U l-għana tat-tifħir tiegħi. Il-Mulej. 
V. Hu kien is-salvazzjoni tiegħi. * U l-għana tat-tifħir tiegħi. Glorja. Il-Mulej. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
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 Jien, qaddejja umli, kull ma għamilt offrejtu b’sagrifiċċju lil Alla l-ħaj; issa li xejn iżjed ma fadalli 
x’nagħtih, noffrilu lili nnifsi. 
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Jien, qaddejja umli, kull ma għamilt offrejtu b’sagrifiċċju lil Alla l-ħaj; issa li xejn iżjed ma fadalli 
x’nagħtih, noffrilu lili nnifsi.  
 
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, permezz tal-martri li taw ħajjithom għall-kelma ta’ Alla, infaħħru s-Salvatur tagħna, li 
hu x-xhud ta’ min joqgħod fuqu, u ngħidulu: 

Int fdejtna għal Alla b’demmek. 
F’ġieħ il-martri tiegħek, li b’rieda sħiħa għażlu l-mewt biex jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom, 
- agħmel, Mulej, li aħna nkunu tassew ħielsa.  
F’ġieħ il-martri tiegħek, li stqarrew il-fidi tagħhom sat-tixrid ta’ demmhom, 
- agħtina, Mulej, fidi safja u qawwija sa l-aħħar. 
F’ġieħ il-martri tiegħek, li refgħu salibhom u mxew warajk, 
- agħmel, Mulej, li b’qalb sħiħa nistabru bl-hemm ta’ din il-ħajja. 
F’ġieħ il-martri tiegħek, li ħaslu lbieshom fid-demm tal-Ħaruf, 
- agħtina, Mulej, ir-rebħa fuq il-qerq tal-ġisem u tad-dinja. 
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Missierna 
 

Talba 
Agħtina l-għajnuna, Mulej, għat-talb qaddis li tressaq quddiemek għalina Santa Luċija, verġni u 
martri, biex il-glorja li hi għandha quddiemek niċċelebrawha kif jixraq fuq l-art, sa ma naslu li 
narawha fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-
Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 
 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 



316 

 

 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

Salm 118 (119):65-72 
 

IX (Tet) 
 

Ġid għamilt mal-qaddej tiegħek, * 
Mulej, skond il-kelma tiegħek. 

Fehma tajba u għerf għallimni, * 
għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek. 

 
Qabel ma għakkistni, jien kont fl-iżball; * 

imma issa nħares il-kelma tiegħek. 
Twajjeb int, u l-ġid tagħmel; * 

għallimni l-kmandamenti tiegħek. 
 
Jixluni l-kburin bil-gideb; * 
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imma jien b'qalbi kollha nħares il-preċetti tiegħek. 
Smina bil-ħażen bħax-xaħam qalbhom; * 

imma jien bil-liġi tiegħek nitgħaxxaq. 
 
Swieli ta' ġid li għakkistni, * 

għax tgħallimt il-kmandamenti tiegħek. 
Aħjar għalija l-liġi ta' fommok * 

mill-eluf ta' flejjes tad-deheb u l-fidda. 
 Glorja. 
 

Salm 55 (56):2-7b. 9-14 
 

Ħenn għalija, o Alla, † 
għax qegħdin ikasbruni, * 
il-jum kollu jagħmlu għalija u jagħfsu fuqi. 

Il-jum kollu jkasbruni l-għedewwa tiegħi, * 
għax ħafna huma dawk li jeħduha miegħi. 

  
Fik, Alla l-Għoli, jien nittama, * 

meta jkolli għal xiex nibża'. 
Bl-għajnuna ta' Alla nfaħħar kelmtu; † 

f'Alla nafda, m'għandix għax nibża'; * 
x'jista' jagħmilli l-bniedem? 

  
Il-jum kollu jqassu u jgħidu fuqi, * 

ħsiebhom biss kif jagħmluli l-ħsara. 
Jinġemgħu flimkien u jistaħbew, * 

jgħassu l-mixi tiegħi. 
Int għoddejt kull ċaqliqa tiegħi; † 

iġma' fi flixkun id-dmugħ tiegħi. * 
M'huwiex dan fil-ktieb tiegħek? 

  
Mbagħad jerġgħu lura l-għedewwa tiegħi, 

meta jiena nsejjaħlek. * 
 Dan jien naf, li Alla hu miegħi. 
Bl-għajnuna ta' Alla nfaħħar kelmtu; * 

bl-għajnuna tal-Mulej infaħħar kelmtu. 
F'Alla nitma, m'għandix għax nibża'; * 

x'jista' jagħmilli l-bniedem? 
O Alla, jien marbut bil-wegħdiet tiegħek; * 

għalhekk inroddlok sagrifiċċji ta' tifħir. 
Għax mill-mewt int ħlistli 'l ħajti † 

u 'l riġli mill-waqgħa, * 
biex nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. 

 Glorja. 
 

Salm 56 (57) 
 

Ħenn għalija, o Alla, ħenn għalija, * 
għax fik jiena nsib il-kenn tiegħi; 
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għad-dell ta' ġwenħajk nistkenn, * 
sakemm jgħaddi l-hemm minn fuqi. 

Insejjaħ lil Alla l-Għoli, * 
lil Alla, li jieħu ħsiebi. 
 

Jibgħat mis-sema u jsalvani; † 
jitfa' l-għajb fuq min jgħaffiġni; * 
jibgħat Alla t-tjieba u l-fedeltà tiegħu.  

Ninsab mimdud qalb l-iljuni, * 
li jaħtfu lill-bnedmin; 

snienhom lanez u vleġeġ, * 
u lsienhom sejf misnun.  

Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla! * 
Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha! 

  
Xibka ħejjewli fil-mogħdija; * 

għal ftit ma waqajtx fiha. 
Ħofra ħaffruli quddiemi, * 

iżda huma waqgħu fiha. 
  
Sħiħa qalbi, o Alla, sħiħa qalbi; * 

ħa ngħanni u ninseġ għanja: 
"Qum, ruħ tiegħi, qum, arpa u ċetra! * 

Ħa nqajjem sbiħ il-jum!" 
Infaħħrek, Sidi, fost il-popli, * 

ngħannilek fost il-ġnus; 
għax m'ogħla s-smewwiet it-tjieba tiegħek, * 

sas-sħab il-fedeltà tiegħek. 
  
Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla! * 

Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha! 
 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA Mik 5:3-4a 
 

Dak li jaħkem fuq Iżrael joqgħod jirgħa l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-Mulej, fis-sebħ ta’ 
isem il-Mulej Alla tiegħu. U huma jgħixu bi kwiethom, għax imbagħad is-setgħa tiegħu tkun 
xterdet sat-trufijiet ta’ l-art. U dan ikun is-sliem. 

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
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LEZZJONI QASIRA           Hag 2:6. 9 
 

Dalwaqt, ftit ieħor biss, u jiena nheżheż is-smewwiet u l-art, il-baħar u l-blat. Il-glorja ta’ l-
aħħar ta’ dan it-tempju tkun akbar minn ta’ qabel, u f’dan il-post jiena nġib is-sliem, jgħid il-
Mulej ta’ l-eżerċti. 

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Mal 3:20 
 

Għalikom li tibżgħu minn ismi titla’ x-Xemx tal-ġustizzja, bir-raġġi tagħha li jagħtu s-saħħa, 

u intom toħorġu taqbżu qiskom għoġiela msemmna, jgħid il-Mulej ta’ l-eżerċti. 

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
 

Talba 
 

Qanqal il-fehma tagħna, Mulej, biex inħejju t-triq lil Ibnek il-waħdieni, ħalli, bil-miġja tiegħu fostna, 
jistħoqqilna naqduk b’qalb safja. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Iben tal-Verġni, li għamilt lil Ommok,  
int li tnissilt u ġejt fid-dinja b’Verġni,  
illum ir-rebħ ta’ verġni qed insebbħu:  

ilqa’ l-ferħ tagħna. 
 
Din hi qaddejja tiegħek, verġni w martri,  
li, biex ma tinqabadx fix-xbiek tal-ġisem,  
seħħilha tegħleb bit-tixrid ta’ demmha  
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qillet id-dinja. 
 
Ebda tbatija ma reġġgħetha lura,  
ħarset qalbiena f’wiċċ il-mewt infisha,  
sa demmha mqaddes xtered fl-art, u hienja  

ġbartha fis-sema. 
 
Alla ħanin, għat-talb ta’ din il-verġni,  
warrab għajnejk mill-ħtijiet kollha tagħna;  
naddafna, biex għal dejjem intennulek  

innu ta’ glorja. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Jien għamiltek dawl tal-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tasal. 
 

Salm 71 (72) 
 
I 
 

O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek, * 
il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan, 

biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja, * 
u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek. 

  
Jinżel mill-muntanji s-sliem lill-poplu, * 

tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja. 
Hu jħares id-dritt ta' l-imsejknin tal-poplu, * 

isalva l-fqajrin u jrażżan 'il min jgħakkishom. 
Ħa jdum kemm iddum ix-xemx; * 

kemm idum il-qamar, minn żmien għal żmien. 
  
Jinżel bħax-xita fuq ir-raba' maħsud, * 

bħal ħalba xita li ssaqqi l-art bil-għatx. 
Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja, * 

u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar. 
Isaltan minn baħar sa baħar, * 

u mix-Xmara sa truf l-art. 
  
Quddiemu jitbaxxew l-għedewwa tiegħu; * 

dawk li huma kontrih it-trab jilagħqu. 
Is-slaten ta' Tarsis u tal-gżejjer jagħtuh ir-rigali; * 

is-slaten ta' Xeba u ta' Saba għotjiet iġibulu. 
Iqimuh is-slaten kollha, * 

il-ġnus kollha lilu jaqdu. 
 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
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Ant. 1: Jien għamiltek dawl tal-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tasal.  
Ant. 2: Il-Mulej isalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija. 
 

II 
 

Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu, * 
u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. 

Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar; * 
il-ħajja tal-fqajrin isalva. 

Jeħlishom mill-qerq u mill-moħqrija; * 
demmhom għażiż quddiem għajnejh. 

  
Ħa jgħix is-sultan għal dejjem, * 

jingħata lilu deheb ta' Xeba! 
Ħa jitolbu għalih dejjem, * 

u jberkuh il-jum kollu! 
Ikun kotran il-qamħ fuq l-art, * 

jogħla sal-qċaċet ta' l-għoljiet. 
Ikun il-frott tiegħu bħal-Libanu, * 

iħaddru l-uċuħ bħall-ħaxix tar-raba'. 
 

Ismu jibqa' jissemma għal dejjem; * 
idum ismu sakemm iddum ix-xemx! 

Bih jitbierku l-ġnus kollha ta' l-art; * 
il-popli kollha jsejjħulu hieni.  

Imbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael, * 
li waħdu jagħmel ħwejjeġ ta' l-għaġeb. 

Imbierek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu; * 
timtela l-art kollha bis-sebħ tiegħu! Amen! Amen! 

 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Il-Mulej isalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija.  
Ant. 3: Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta’ Alla tagħna.  
 

Kantiku Apok 11:17-18 ; 12:10b-12a 
 

Niżżuk ħajr, Mulej, Alla li tista' kollox, † 
  li int u li kont, * 
  talli ħadt il-qawwa l-kbira tiegħek u bdejt issaltan. 
 
 Il-ġnus imtlew bil-korla, † 
  Imma ġiet il-korla tiegħek *  
  u wasal iż-żmien li jsir ħaqq mill-mejtin  
 u jingħata l-ħlas mistħoqq, * 
  lill-qaddejja tiegħek il-profeti, 
 lill-qaddisin u 'l dawk li jibżgħu minn ismek, * 
  kemm iż-żgħar u kemm il-kbar.  
 Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa,  
 u s-Saltna ta' Alla tagħna, *  
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  u s-setgħa tal-Messija tiegħu,  
 għax twaddab 'il barra dak li jixli 'l ħutna, * 
  li lejl u nhar jixlihom quddiem Alla tagħna. 
 U huma ħarġu rebbieħa fuqu 
 bis-saħħa ta’ demm il-Ħaruf * 
  u bis-saħħa tax-xhieda li taw,  
 u xejn ma għożżew ħajjithom, * 
  hekk li ħadu saħansitra l-mewt. 
 Għalhekk ifirħu, smewwiet, * 
  u intom li tgħammru fihom.  
 Glorja lill-Missier....... 

 
Ant. 3: Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta’ Alla tagħna.  
 
LEZZJONI QASIRA          1 Piet. 4:13-14 
 

Għeżież, ifirħu, għax intom qegħdin tissieħbu fit-tbatijiet ta’ Kristu, għax aktar tifirħu u 
tithennew fid-dehra tal-glorja tiegħu. Jekk imaqdrukom minħabba l-isem ta’ Kristu, henjin 
intom! Fuqkom għandkom l-Ispirtu tal-glorja, li hu l-Ispirtu ta’ Alla. 

 

RESPONSORJU QASIR 

 
R/. Ġarrabtna, o Alla, * Iżda ħriġtna fil-wisa’. Ġarrabtna. 
V/. Għaddejtna mill-prova bħall-fidda. * Iżda ħriġtna fil-wisa’. Glorja. Ġarrabtna. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Bqajt sħiħa sa l-aħħar u salvajt ħajtek, Luċija, għarusa ta’ Kristu: int seħħlek tobgħod kull ma 
hu tad-dinja, u b’demmek stess irbaħt lill-għadu; issa qiegħda tiddi bil-glorja ma’ l-anġli. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
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b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Bqajt sħiħa sa l-aħħar u salvajt ħajtek, Luċija, għarusa ta’ Kristu: int seħħlek tobgħod kull ma 
hu tad-dinja, u b’demmek stess irbaħt lill-għadu; issa qiegħda tiddi bil-glorja ma’ l-anġli. 

 
PREĊI 
 
F’din is-siegħa s-Sultan tal-martri offra lilu nnifsu fl-ikla ta’ l-aħħar u miet fuq is-salib. Inroddulu ħajr 
u ngħidulu: 

Bil-ferħ kollu, Mulej, infaħħruk. 
Bil-ferħ kollu, Mulej, infaħħruk għax ħabbejtna għall-aħħar, int, is-Salvatur tagħna,l-għajn u l-
eżempju ta’ kull qawwa fil-martirju:  

Bil-ferħ kollu, Mulej, infaħħruk.  
Infaħħruk għax inti ssejjaħ lill-midinbin kollha ħalli jindmu biex tagħtihom il-ħajja. 

Bil-ferħ kollu, Mulej, infaħħruk.  
Infaħħruk għax tajt is-setgħa lill-Knisja biex toffri d-demm tiegħek li int xerridt għall-maħfra tad-
dnubiet, id-demm tal-patt il-ġdid li jibqa’ għal dejjem: 

Bil-ferħ kollu, Mulej, infaħħruk.  
Infaħħruk għax illum bil-grazzja tiegħek żammejtna sħaħ fil-fidi: 

Bil-ferħ kollu, Mulej, infaħħruk.  
Infaħħruk għax illum seħibt miegħek ħafna aħwa fil-mewt: 

Bil-ferħ kollu, Mulej, infaħħruk.  
 
Missierna 

 
Talba 

 
Agħtina l-għajnuna, Mulej, għat-talb qaddis li tressaq quddiemek għalina Santa Luċija, verġni u 
martri, biex il-glorja li hi għandha quddiemek niċċelebrawha kif jixraq fuq l-art, sa ma naslu li 
narawha fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-
Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

L-ERBGĦA 
 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
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ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
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nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant.1: Mulej, kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 30 (31): 1-6 
 

Talba ta’ mnikket, li jittama 
Missier, nerħi ruħi f’idejk. (Lq 23:46) 
 

Fik, Mulej, jien nistkenn; * 
ma jkolli qatt għax nirgħex. 

Fil-ġustizzja tiegħek salvani, * 
agħtini widen u fittex eħlisni. 

Kun blata tal-kenn għalija, * 
fortizza qawwija ta' salvazzjoni. 

  
Inti l-blata u l-fortizza tiegħi; * 

f'ġieħ ismek mexxini u wassalni. 
Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, 

għax inti l-qawwa tiegħi. 
  
F'idejk jien nerħi ruħi; * 

int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. 
 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Mulej, kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni. 
Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej. † 
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Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 129 (130) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħ 
 

Hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. (Mt 1:21) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: 
† isma', Sidi, il-leħen tiegħi! 
Ħa jkunu widnejk miftuħa, * 

jiena u nitolbok bil-ħniena. 
  
Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, * 

Sidi, min jista' jżomm sħiħ? 
Imma għandek hemm il-maħfra, * 

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. 
 

Jien lill-Mulej nistenna, * 
ruħi f'kelmtu tittama. 

Tistenna ruħi lil Sidi, * 
aktar milli l-għassiesa s-sebħ. 

  
Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, * 

jistenna Iżrael lill-Mulej! 
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, * 

u l-fidwa għandu bil-kotra. 
Hu li jifdi lil Iżrael * 

minn ħtijietu kollha. 
Glorja. 

 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej.  
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
 
LEZZJONI QASIRA Ef 4:26-27 
 
Tidinbux tħallux ix-xemx tgħib fuq il-korla tagħkom, u tagħtux il-wisa’ lix-xitan.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
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Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 

Talba 
 
Mulej Ġesù Kristu, int b’qalb ħelwa u umli toffri madmad ħelu u toqol ħafif lil min jimxi warajk; ilqa’ 
x-xewqat qaddisa u l-ħidmiet li għamilna llum u agħtina li nistrieħu fis-sliem biex inqumu aktar ħfief 
għas-servizz tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
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Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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14 ta’ Dicembru  

SAN ĠWANN TAS-SALIB, SAĊERDOT U DUTTUR TAL-KNISJA 

Salmodija tal-Ġimgħa tat-I1 ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  
tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 

 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
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Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Il-Mulej hu l-għajn ta’ l-għerf: ejjew nadurawh.  

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Xemx ta’ dejjem, dawl ta’ ruħna,  
tifħir lilek minn qiegħ qalbna:  
int sebbaħt il-ħlejjaq kollha  
b’libsa bajda ta’ dawl ħelu. 
 
Fostna bgħatt l-Ispirtu tiegħek  
ħalli jkebbes fl-art dwal ħajja,  
biex idawwlu l-passi tagħna  
tul it-triq tas-salvazzjoni.  
 
U bil-ħidma siewja tagħhom  
tawna d-dawl, biex nifhmu sewwa  
it-tagħlim sabiħ ta’ kelmtek  
u l-ġmiel kbir ta’ l-għerf tad-dinja.  
 
Għalhekk aħna llum infaħħru  
bniedem tajjeb, qaddej tiegħek,  
li, għal għerfu u għal qdusitu,  
tajtu l-glorja tad-dutturi.  
 
Bit-talb tiegħu, Mulej Alla,  
għinna nimxu t-triq tal-grazzja,  
sa naraw is-sewwa kollu  
wiċċ imbwiċċ fid-dehra tiegħek.  
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
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li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Mulej, la twiddibnix fis-saħna tiegħek. 

Salm 37 (38)  

 

I 

 

Mulej, la ċċanfarnix fil-korla tiegħek, * 
la twiddibnix fis-saħna tiegħek! 

Għax il-vleġeġ daħlu fija, * 
u idek tagħfas fuqi. 

 
Xejn m'hu sħiħ f'ġismi minħabba l-għadab tiegħek; * 

m'hemmx saħħa f'għadmi minħabba ħtijieti. 
Għax dnubieti telgħu 'l fuq minn rasi, * 

bħal toqol kbir għalija jagħfsu fuqi. 
Glorja. 

 
Ant. 1: Mulej, la twiddibnix fis-saħna tiegħek.  

Ant. 2: Sidi, quddiemek hi x-xewqa kollha tiegħi.  

 

II 

 

Irejjħu u jdennu l-ġrieħi tiegħi, * 
ħtija tal-bluha tiegħi. 

Ninsab milwi u mifni għall-aħħar; * 
il-jum kollu ngħaddih fid-dwejjaq. 
 

Għax qabadni ħruq f'ġenbejja, * 
u xejn sħiħ ma għandi f'ġismi. 

Mifni nħossni u mfarrak għalkollox; * 
ngħajjat minħabba t-tferfir ta' qalbi. 
 

Sidi, quddiemek hi x-xewqa kollha tiegħi; * 
it-tnehid tiegħi m'hux moħbi minnek. 

Qalbi tħabbat, saħħti ħallietni, * 
id-dawl ta' għajnejja wkoll naqasni. 

Ħbiebi u sħabi mill-mard tiegħi jitgerrxu; * 
qrabati jżommu 'l bogħod minni. 

Xibka ħejjewli dawk li jonsbuli ħajti, † 
iqassu fuqi dawk li jixtiquli d-deni, * 
il-ħin kollu l-qerq inassu. 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Sidi, quddiemek hi x-xewqa kollha tiegħi.  
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Ant. 3: Ħtijieti nistqarrhom; Sidi, la tħallinix, inti s-salvazzjoni tiegħi. 
 

III 
 

Imma jien bħal trux li ma jismax; * 
bħal imbikkem li ma jiftaħx ħalqu. 

Nagħmilha ta' wieħed li ma jismax, * 
bħal wieħed li xejn ma għandu xi jgħid. 
 

Għax fik, Mulej, jien nittama; * 
int li twieġeb, Sid u Alla tiegħi. 

Jien għedt: "Ma jifirħux minħabba fija, * 
ma jiftaħrux fuqi jekk riġli jogħtor." 

Għax jien wasalt biex naqa'; * 
u tbatijieti dejjem quddiem għajnejja. 

  
Ħtijieti jien nistqarrhom; * 

nitħasseb fuq id-dnub tiegħi. 
 

Tqawwew dawk li għal xejn b'xejn huma kontrija; * 
żdiedu dawk li għal xejn jobogħduni; 

dawk li jrodduli għall-ġid id-deni; * 
dawk li jiqfuli għax nimxi sewwa. 
 

La tħallinix, Mulej; * 
Alla tiegħi, titbegħidx minni. 

Fittex agħtini l-għajnuna, * 
Sidi, is-salvazzjoni tiegħi. 

 Glorja. 
 
Ant. 3: Ħtijieti nistqarrhom; Sidi, la tħallinix, inti s-salvazzjoni tiegħi.  
V/. Ħa tiġi fuqi tjubitek, Mulej. 
R/. Is-salvazzjoni tiegħek skond kelmtek. 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija         Iż. 27:1-13 
 

L-għalqa tal-Mulej tinħadem mill-ġdid 

 

F'dak il-jum jikkastiga l-Mulej  

bix-xabla qalila, kbira u qawwija tiegħu,  

lil Liwjatan, is-serp ħafif, 

lil Liwjatan, is-serp imkagħweġ; 

u joqtol id-dragun li hemm fil-baħar. 

F'dak il-jum jgħidu: 

"Għannulha lill-ġnejna tad-dwieli, 

ġnejna li tgħaxxaq: 

“Jiena l-Mulej, l-għassies tagħha. 
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Kull ħin u kull waqt insaqqiha. 

Biex ma tiġrilha ebda ħsara: 

lejl u nhar jiena nħarisha. 

Ma għadnix mgħaddab. 

Li kien hemm xewk u ħurrieq, 

kont nagħmlilhom gwerra, 

naħraqhom ilkoll f’daqqa, 

kemmil darba ma jfittxux kenn fija, 

u jagħmlu paċi miegħi, 

u miegħi jagħmlu l-paċi."  

U jfeġġ jum meta jxenxel għerq Ġakobb, 

meta jarmi u jiżhar Iżrael, 

u jimlew wiċċ id-dinja bil-frott. 

Jaqaw darbu l-Mulej bħalma hu darab lil min darbu? 

Jaqaw qatlu bħalma hu qatel lil min qatlu? 

Ikkastigahom billi keċċiehom  

u bagħathom 'il barra; 

kaxkarhom bir-riħ qawwi tiegħu f'jum ix-xlokk. 

B'dan tinħafer il-ħtija ta' Ġakobb; 

dan ikun il-ħlas għat-tneħħija ta' dnubu: 

li jagħmel il-ġebel ta' l-artal;  

bħal ġebel tal-ġir misħuq, 

li ma jwaqqafx ix-xbihat ta' l-Asera  

u l-plieri tax-xemx.  

Il-belt qawwija saret ħerba, 

post battâl, mitluq bħad-deżert; 

fih jirgħa l-għoġol, hemm jimtedd,  

hemm ilaqqat il-friegħi. 

Jinxfu l-friegħi tagħha u jitqarqċu 

u n-nisa jiġu u jaħarquhom.  

Għax hu poplu bla moħħ, 

għalhekk ma jħennx għalihom dak li ħalaqhom, 

u min sawwarkom ma jagħdirkomx. 

U dakinhar jiġri: 

li l-Mulej ifarfar is-sbul 

mix-Xmara sal-wied ta' l-Eġittu, 

u intom tinġabru, ulied Iżrael, wieħed wieħed. 

Dakinhar tindaqq it-tromba l-kbira, 

u jiġu lura l-mitlufin f'art l-Assirja, 

u l-imxerrdin fl-art ta' l-Eġittu, 

u jqimu ‘l-Mulej, 

fuq il-muntanja mqaddsa f'Ġerusalemm. 

 
RESPONSORJU         ara Mt 24:31; Iż 27:13 
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R/. Il-Mulej jibgħat l-anġli tiegħu b’leħen qawwi ta’ tromba: * U l-anġli jiġbru l-maħturin tiegħu mill-
erbat irjieħ, minn tarf għall-ieħor tas-sema. 
V/. U jiġu jqimu ‘l-Mulej fuq il-muntanja mqaddsa f’Ġerusalemm. * U l-anġli jiġbru l-maħturin tiegħu 
mill-erbat irjieħ, minn tarf għall-ieħor tas-sema. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mill-Kantiku spiritwali ta’ San Ġwann tas-Salib, saċerdot 
 

Il-misteru moħbi fi Kristu Ġesù hu issa mgħarraf 
 

L-imgħallmin qaddisa tal-Knisja fissru ħafna misteri u ħwejjeġ ta’ l-għaġeb ta’ Alla, u kien hemm 
erwieħ tajba li f’ħajjithom fehmu ħwejjeġ bħal dawn; imma għad baqa’ wisq iżjed xi nfissru u, u fuq 
kollox, x’nifhmu. 
 Għalhekk jenħtieġ inħaffru fil-fond fi Kristu, li hu qisu minjiera b’ħafna sqaqien mimlijin bit-
teżori li, tħaffer kemm tħaffer fihom, qatt ma ssib tmiem jew tarf tagħhom, anzi fuq il-lemin u x-
xellug ta’ kull sqaq għandek issib vini oħra ta’ għana ieħor. 
 Kien għalhekk li l-appostlu Pawlu tkellem fuq Kristu u qal li fih hemm moħbija t-teżori kollha 
ta’ l-għerf u t-tagħlim. Ir-ruħ ma tkunx tista’ tidħol għal dawn it-teżori, ma jkollhiex ħila tasal 
ħdejhom, qabel ma tkun għaddiet u daħlet f’taħbit kbir bi tbatija minn ġewwa u minn barra, u qabel 
ma tkun ircievit mingħand Alla ħafna ġid tal-moħħ u l-qalb u għamlet taħriġ spiritwali fit-tul.  
 Dawn huma l-ewwel tarġiet u tħejjijiet biex wieħed jidħol ‘il ġewwanett u jikseb l-għarfien 
għoli tal-misteri ta’ Kristu, li hu l-aqwa għerf fuq kull għerf ieħor li jista’ jinkiseb f’din il-ħajja.  
 Mhux li kienu l-bnedmin xi darba jitgħallmu li qatt u qatt ma jistgħu jilħqu l-kobor ta’ l-għerf 
u t-tagħlim ta’ Alla qabel ma jkunu tgħabbew bil-kobor tat-taħbit, fis-sofferenzi ta’ kull xorta, hekk li 
r-ruħ tinfatam minn kull faraġ u xewqa. Kemm hu tassew li r-ruħ, imxennqa għall-għerf ta’ Alla, tkun 
tixtieq l-ewwelnett terfa’ tabilħaqq it-toqol tas-salib! 
 Minħabba f’hekk San Pawl ħeġġeġ lill-Efesin u qalilhom: Tħallux it-tbatijiet li jien għaddej 
minnhom minħabba fikom jaqtgħulkom qalbkom; u, biex jimtlew b’qawwa kbira, żied jgħid: Niżżlu l-
għeruq tagħkom fl-imħabba u fuqha ibnu ħajjitkom, biex tkunu tistgħu tifhmu, flimkien mal-
qaddisin kollha, x’inhu l-wisa’ u t-tul, l-għoli u l-fond ta’ l-imħabba ta’ Kristu, u ssiru tafu kemm din l-
imħabba tisboq kull għerf, biex timtlew bil-milja kollha ta’ Alla.  
Biex nidħlu għal dan l-għana ta’ għerf irridu ngħaddu minn bieb, u dan il-bieb huwa s-salib, bieb 
dejjaq; u għalhekk, waqt li ħafna huma dawk li jridu kieku jitgħaxxqu bil-ġid li għalih dan il-bieb 
iwassal, tassew ftit huma dawk li jitħajjru jgħaddu minnu.  
  
RESPONSORJU          I Kor 2:9-10 
 
R/. Għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet, anqas ma tnissel f’qalb il-bniedem, * X’lesta Alla 
għal dawk li jħobbuh.  
V/. Imma lilna Alla wriena permezz ta’ l-Ispirtu * X’lesta Alla għal dawk li jħobbuh.  

 
TALBA 

 
 O Alla, int tajtna lis-saċerdot San Ġwann tas-Salib b’eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa 
tagħna nfusna u ta’ mħabba kbira għas-salib: agħmel li ngħixu dejjem bħalu, biex naslu li narawk 
wiċċ imb’wiċċ fis-sebħ tiegħek ta’ dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan 
flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
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R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Lilek inqimu, Kristu, għax int waħdek  
L-Imgħallem tagħna t-tajjeb u ta’ dejjem;  
nemmnu li tabilħaqq int waħdek għandek  
 il-kliem tal-ħajja.  
 
Inti hu r-Ragħaj it-tajjeb li, bla heda,  
issaħħaħ kull ma tgħid l-Għarusa tiegħek,  
sabiex bi kliemha tkun id-dawl tal-ħajja  
 għad-dinja kollha. 
 
Għażilt qaddejja, dwal ta’ l-għerf għamilthom,  
bħal kwiekeb ta’ deheb fin ixerrdu d-dija,  
u jfissru b’għaqal kbir it-tagħlim veru  
 li jagħti l-ħajja.  
 
Tassew jistħoqqlok kull foħrija, Mgħallem,  
għall-ġid ta’ l-għaġeb ta’ l-Ispirtu tiegħek  
li bihom tqassam lilna, biex nitwettqu  
 fid-dawl ta’ kelmtek.  
 
Għat-talb tal-ġust li llum qegħdin infakkru,  
mexxina f’dan il-ġmiel ta’ dawl, o Kristu,  
sakemm il-poplu tiegħek jiġi jfaħħrek  
 fid-dawl ta’ dejjem. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.  
 

Salm 50 (51) 
 

Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek; * 
fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. 

Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi; * 
naddafni mid-dnub tiegħi. 
 

Għax jien nagħrafhom ħtijieti; * 
id-dnub tiegħi dejjem quddiemi. 

Kontrik biss jiena dnibt, * 
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u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. 
Hekk jingħaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek, * 

u bla tebgħa jidher il-ħaqq tiegħek. 
 

Ara, jiena ssawwart fil-ħtija, * 
u fid-dnub nisslitni ommi. 

Int li tħobb il-qalb sinċiera, * 
għallimni l-għerf fil-fond ta' qalbi. 
 

Roxxni bl-ilma, u nissaffa; * 
aħsilni, u aktar mis-silġ nibjad. 

Agħmel li nisma' l-ferħ u l-hena, * 
biex għadmi, li int sħaqt, jithenna. 
 

Dawwar wiċċek minn ħtijieti; * 
ħassar ħżuniti kollha. 

Oħloq fija qalb safja, o Alla, * 
u spirtu qawwi ġedded fija. 
 

La twarrabnix minn quddiemek; * 
tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. 

Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek, * 
u bi spirtu qalbieni wettaqni. 

  
Lill-midinbin ngħallem triqatek, * 

u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. 
Eħlisni mill-piena tal-mewt, o Alla, † 

Alla tas-salvazzjoni tiegħi; * 
u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. 
 

Iftaħli xufftejja, Sidi, * 
u fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju; * 
noffrilek vittmi maħruqa, u ma tilqagħhomx. 

Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma; * 
qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla. 
 

Agħmel il-ġid lil Sijon fi tjubitek; * 
erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalemm. 

Mbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa, † 
sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma; * 
mbagħad joffrulek għoġiela fuq l-artal tiegħek. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.  
Ant. 2: Fil-korla tiegħek, Mulej, ġib quddiem għajnejk il-ħniena. 
 

Kantiku Ħab 3:2-4. 13a. 15-19 
  

Mulej, waslet f'widnejja l-fama tiegħek, * 



337 

 

mill-għemil tiegħek jiena bżajt, Mulej. 

Sa ftit snin oħra ġeddu, † 

sa ftit snin oħra għarrfu! * 

Fil-korla, ġib quddiem għajnejk il-ħniena. 

Alla ġej minn Teman, * 

mill-muntanja Faran ġej il-Qaddis. 

 

Sebħu jiksi s-smewwiet, * 

foħritu tiksi l-art. 

Dijietu qisha dawl, minn idu jleħħu r-raġġi: * 

hemmhekk tinsab moħbija l-qawwa tiegħu. 

 

Int ħriġt biex issalva l-poplu tiegħek, * 

issalva l-midluk tiegħek. 

Għaddejt biż-żwiemel tiegħek fuq il-baħar, * 

fuq it-tqalligħ ta' l-ilmijiet kotrana. 

 

Jien smajt, u ħassejt fija rogħda kbira, * 

għal dan il-ħoss xufftejja bdew jirtogħdu; 

ħassejt għadmi jitmermer, * 

il-passi tiegħi bdew jitriegħdu taħti. 

Noqgħod bil-kwiet nistenna jum l-għawġ * 

li għad ifeġġ għall-ġens li qed jisħaqna. 

 

U mqar jekk ebda nwar ma trodd it-tina, * 

u xejn ma jagħtu d-dwieli, 

u l-frott tas-siġar taż-żebbuġ iqarraq, * 

u r-raba' xejn ma jibqa' jrodd għall-ikel, 

u l-merħla tgħib mill-mandra, * 

u bhejjem ma jkunx hemm fl-istalel tagħhom, 

imma jien xorta nifraħ fil-Mulej, * 

nithenna f'Alla, is-salvazzjoni tiegħi! 

 

Il-Mulej Sidi huwa l-qawwa tiegħi; † 

riġlejja jagħmilhomli bħal taċ-ċriev, * 

u jmexxi l-passi tiegħi u fuq l-għoljiet. 

 Glorja. 

 
Ant. 2: Fil-korla tiegħek, Mulej, ġib quddiem għajnejk il-ħniena. 
Ant. 3: Glorja lill-Mulej Alla f’Ġerusalemm, il-belt qaddisa tiegħu. 
 

Salm 147 (147B) 
 

Sebbaħ, Ġerusalemm, il-Mulej; * 
faħħar 'l Alla tiegħek, Sijon! 

  
Hu jsaħħaħ l-istaneg ta' bwiebek, * 
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u jbierek ġewwa fik 'l uliedek. 
Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek, * 

u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek. 
Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu; * 

bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. 
  
Jibgħat is-silġ bħas-suf; * 

ixerred bħar-rmied il-ġlata. 
Jitfa' s-silġ bħal frak tal-ħobż; * 

u jagħqad l-ilma bil-kesħa tiegħu. 
Isamma' kelmtu, u jinħall is-silġ; * 

jonfoħ ir-riħ tiegħu, u jiġri l-ilma! 
  
Hu jxandar kelmtu lil Ġakobb, * 

l-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael.  
Ma għamel hekk ma' ebda poplu; * 

lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu. 
Glorja. 

 
Ant. 3: Glorja lill-Mulej Alla f’Ġerusalemm, il-belt qaddisa tiegħu.  
LEZZJONI QASIRA          Għerf 7:13-14 
  

Tgħallimt l-għerf bla ebda fehma ħażina, u t-tagħlim li ħadt ma għandix sogħba ngħaddih 
lill-oħrajn ; ma rridx naħbi l-għana tiegħu. Hu teżor bla qiegħ għall-bnedmin, u dawk kollha li 
jiksbu lilu jiksbu wkoll il-ħbiberija ta’ Alla, għax minħabba d-doni tat-tagħlim isiru jogħġbuh. 

 

  

 RESPONSORJU QASIR  

 

R/. L-għerf tal-qaddisin * Ixandruh il-popli. L-għerf.  
V/. U l-Knisja ttenni t-tifħir tagħhom. * Ixandruh il-popli. Glorja. L-Għerf. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema, u dawk li jkunu wasslu ‘l ħafna fis-
sewwa jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta’ dejjem.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  
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naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema, u dawk li jkunu wasslu ‘l ħafna fis-
sewwa jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta’ dejjem.  
 
PREĊI  
 
Kristu hu r-ragħaj it-tajjeb li ta ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Inroddulek ħajr, u fiċ-ċokon tagħna 
nitolbuh u ngħidulu: 

Irgħa l-poplu tiegħek, Mulej. 
Kristu, int għoġbok tqiegħed fil-Knisja tiegħek rgħajja qaddisin bħal eżempju tat-tjieba u l-imħabba 
tiegħek: 
- ibqa’ uri l-ħniena tiegħek magħna b’rgħajja bħalhom. 
Int għadek taqdi l-uffiċċju ta’ ragħaj spiritwali permezz ta’ dawk li tqiegħed f’ismek fuq il-merħla 
tiegħek: 
- żommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna. 
Bil-qaddisin tiegħek, li f’idejhom tafda l-popli, turina lilek innifsek bħala t-tabib tar-ruħ u tal-ġisem: 
- kompli fina bla heda l-ministeru tal-ħajja u l-qdusija. 
Int tipprovdi bnedmin qaddisa biex jirgħu l-merħla tiegħek bl-għaqal u bl-imħabba; 
- xerred id-doni tiegħek fuq ir-rgħajja spiritwali tagħna f’dawn il-gżejjer biex jagħarfu jqaddsuna. 
 
Missierna 

Talba 
 
 O Alla, int tajtna lis-saċerdot San Ġwann tas-Salib b’eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa 
tagħna nfusna u ta’ mħabba kbira għas-salib: agħmel li ngħixu dejjem bħalu, biex naslu li narawk 
wiċċ imb’wiċċ fis-sebħ tiegħek ta’ dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan 
flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
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IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
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INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

Salm 118 (119): 73-80 
X (Jod) 

 
Idejk għamluni u sawwruni; * 

fehemni u għallimni l-kmandamenti tiegħek. 
Jarani u jifraħ min għandu l-biża' tiegħek, * 

għax jiena ttamajt fil-kelma tiegħek. 
 

Jien naf, Mulej, li ġusti d-digrieti tiegħek; * 
u li skond is-sewwa għakkistni. 

Tkun it-tjieba tiegħek il-faraġ tiegħi, * 
skond il-wegħda li għamilt mal-qaddej tiegħek, 

Tiġi fuqi tjubitek, biex ikolli l-ħajja; * 
għax il-liġi tiegħek hi l-għaxqa tiegħi. 

Jistħu l-kburin, li bil-qerq jaħqruni; * 
imma jien naħseb fil-preċetti tiegħek. 
 

Ħa jduru lejja dawk li jibżgħu minnek, * 
dawk li jagħrfu l-preċetti tiegħek. 

Tkun qalbi bla ħtija fil-kmandamenti tiegħek, * 
biex ma jkollix għax nistħi. 

 Glorja. 
 

Salm 58 (59):2-5. 10-11. 17-18 
 

Eħlisni mill-għedewwa, o Alla tiegħi, * 
ħarisni minn dawk li jqumu għalija. 

Eħlisni minn dawk li jagħmlu l-ħażen, * 
salvani min-nies qattiela. 
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Għax huma jinħbew biex jonsbuli ħajti, † 
nies qalila jinġemgħu kontrija; * 
u dan, Mulej, bla tort u bla ħtija tiegħi. 

Għalkemm jien bla ħtija, * 
huma jiġru u jlestu għalija. 
 

Imma int, Mulej ta’ l-eżerċti, † 
Alla ta’ Iżrael, qum, * 
ejja u ara b’għajnejk. 

Qawwa tiegħi, jiena lilek nistenna, * 
għax int, Alla, fortizza tiegħi. 

Alla tiegħi, imħabba tiegħi, jiġi jilqagħni; * 
jurini Alla l-għedewwa tiegħi mirbuħa. 

Iżda jien ngħanni lill-qawwa tiegħek; * 
ngħanni ferħan fil-għodu lit-tjieba tiegħek; 

għax int sirt fortizza għalija, * 
kenn tiegħi f'jum id-dwejjaq. 

Qawwa tiegħi, lilek ferħan ngħanni; † 
għax inti, Alla, fortizza tiegħi, * 
Alla tiegħi, mħabba tiegħi! 

 Glorja. 
 

Salm 59 (60) 
 

O Alla, inti warrabtna u kissirtna, * 
għadabt għalina; erġa' dur lejna! 
 

Int heżhiżt l-art u xaqqaqtha; * 
sewwi l-qsim tagħha, għax saret ħerba. 

Urejt l-iebes lill-poplu tiegħek, * 
sqejtna nbid li jsakkar. 

  
Waqqaft stendard għal dawk li jibżgħu minnek, * 

biex lejh jaħarbu u jitbiegħdu mill-ark, 
biex ikunu meħlusa l-għeżież tiegħek; * 

għinna bil-leminija tiegħek u weġibna! 
  
Tkellem Alla fis-santwarju tiegħu: † 

"Ferħan nieħu b'sehmi lil Sikem, * 
 nagħmel oqsma mill-wied ta' Sukkot. 
Tiegħi hu Gilgħad, tiegħi Manasse, † 

Efrajm hu l-elmu ta' rasi, * 
u Ġuda x-xettru tiegħi. 

Mowab lenbija fejn ninħasel, † 
fuq Edom inqiegħed il-qorq tiegħi, * 
fuq Filistja nifraħ rebbieħ!" 
 

Min se jwassalni fil-belt bis-swar? * 
Min se jeħodni sa Edom? 

M'hux int, o Alla, li warrabtna, * 
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u li m'għadikx toħroġ ma' l-eżerċti tagħna? 
 

Agħtina l-għajnuna kontra l-għadu; * 
għax xejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem. 

Bl-għajnuna ta' Alla nuru ħilitna; * 
hu li jisħaq l-għedewwa tagħna. 

Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA Ġer 29:11. 13 
 

Jiena naf il-ħsibijiet li għandi għalikom, jgħid il-Mulej: huma ħsibijiet ta’ sliem, u mhux ta’ ħsara, 
li nagħtikom ġejjieni kollu tama. Għad tfittxuni u ssibuni, meta tfittxuni b’qalbkom kollha. 

  

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA            Ġer 30:18 
 

Dan jgħid il-Mulej: Ara, se nbiddel ix-xorti tat-tined ta’ Ġakobb, se nħenn għall-għerejjex tiegħu. 

  

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Bar 3:5-6a 
 

La tiftakarx fid-dnubiet ta’ missirijietna, iżda f’dan iż-żmien ftakar fl-id setgħana tiegħek u 

f’ismek: inti l-Mulej, Alla tagħna. 

  

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

O Alla, li tista’ kollox, agħti lill-poplu tiegħek il-grazzja li jistenna b’ħerqa kbira l-miġja ta’ Ibnek il-
waħdieni, biex, kif għallimna l-istess Salvatur tagħna, nishru bl-imsiebaħ mixgħula f’idejna u 
mmorru nħaffu biex nilqgħuh. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
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V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Xemx ta’ dejjem, dawl ta’ ruħna,  
tifħir lilek minn qiegħ qalbna:  
int sebbaħt il-ħlejjaq kollha  
b’libsa bajda ta’ dawl ħelu. 
 
Fostna bgħatt l-Ispirtu tiegħek  
ħalli jkebbes fl-art dwal ħajja,  
biex idawwlu l-passi tagħna  
tul it-triq tas-salvazzjoni.  
 
U bil-ħidma siewja tagħhom  
tawna d-dawl, biex nifhmu sewwa  
it-tagħlim sabiħ ta’ kelmtek  
u l-ġmiel kbir ta’ l-għerf tad-dinja.  
 
Għalhekk aħna llum infaħħru  
bniedem tajjeb, qaddej tiegħek,  
li, għal għerfu u għal qdusitu,  
tajtu l-glorja tad-dutturi.  
 
Bit-talb tiegħu, Mulej Alla,  
għinna nimxu t-triq tal-grazzja,  
sa naraw is-sewwa kollu  
wiċċ imbwiċċ fid-dehra tiegħek.  
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Mulej, eħlisli ‘l ħajti mill-mewt, u ‘l riġlejja mit-tfixkil. 
 

Salm 114 (116A) 
 
Inħobb il-Mulej, * 

għax sama' leħen it-tħannin tiegħi; 
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għaliex hu tani widen * 
fil-jum li fih sejjaħtlu. 
 

Il-ħbula tal-mewt dawwruni, † 
l-irbit ta' l-Imwiet ħakimni; * 
fin-niket u l-hemm sibt ruħi. 

Imma isem il-Mulej sejjaħt: * 
"Mulej, nitolbok, salvani!" 
 

Ħanin il-Mulej, u ġust; * 
twajjeb hu Alla tagħna. 

Iħares id-dgħajfa l-Mulej; * 
jien kont magħkus, u hu ħelisni. 
 

Erġa', ruħ tiegħi, għall-mistrieħ tiegħek, * 
għax il-Mulej għamillek il-ġid. 

Għax mill-mewt ħelisli 'l ħajti, * 
lil għajnejja mid-dmugħ u 'l riġlejja mit-tfixkil. 

Jien nimxi quddiem il-Mulej * 
f'art il-ħajjin. 
 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Mulej, eħlisli ‘l ħajti mill-mewt, u ‘l riġlejja mit-tfixkil. 
Ant. 2: L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej, li għamel is-sema u l-art. 
 

Salm 120 (121) 
 

Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet; * 
mnejn se tiġini l-għajnuna? 

L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej, * 
li għamel is-sema u l-art. 
 

Ma jħalli qatt li riġlek jogħtor; * 
ma jongħosx dak li jħarsek. 

Ara, la jongħos u lanqas jorqod * 
dak li jħares lil Iżrael. 
 

Il-Mulej hu dak li jħarsek; * 
il-Mulej hu d-dell tiegħek fuq lemintek. 

Ma tolqtokx ix-xemx binhar, * 
anqas il-qamar billejl. 
 

Iħarsek il-Mulej minn kull deni; * 
hu jħarislek ħajtek. 

Il-Mulej iħarsek fil-ħruġ u d-dħul tiegħek, * 
minn issa u għal dejjem. 
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 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej, li għamel is-sema u l-art.  
Ant. 3: Sewwa u veri t-triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus.  
 

Kantiku Apok 15:3-4 
 

 Kbar u ta' l-għaġeb l-għemejjel tiegħek, * 
  Mulej, Alla li tista' kollox;  
 sewwa u veri t-triqat tiegħek, *  
  Sultan tal-ġnus. 
 
 Min, Mulej, ma jibżax minn ismek? * 
  Min ma jsebbħux?  
 Għaliex int waħdek qaddis; † 
  u l-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, * 
  għax magħrufa saru l-ġudizzji tiegħek. 
  
 Glorja lill-Missier....... 

 
Ant. 3: Sewwa u veri t-triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus.  
 
LEZZJONI QASIRA           Ġak 3:17-18 
 

L-għerf li ġej minn fuq, qabel kollox huwa għerf safi, mbagħad hu għerf li jfittex is-sliem, 
it-tjubija u l-irġulija, kollu ħniena u frott ta’ l-għemil tajjeb, bla ma jħares lejn l-uċuh u bla qerq. 
Għal dawk li jfittxu jnisslu s-sliem, il-frott tal-ġustizzja hu miżrugħ fis-sliem.  

 

RESPONSORJU QASIR 

 
R. Il-Mulej fetaħlu fommu * F’nofs il-Knisja tiegħu. Il-Mulej. 
V. U mlieh bl-ispirtu ta’ l-għerf u d-dehen. * F’nofs il-Knisja tiegħu. Glorja. Il-Mulej. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

San Ġwann tas-Salib, mgħallem tassew għaref u dawl tal-Knisja mqaddsa, itlob lill-Iben ta’ 
Alla għalina, int li ħabbejt il-liġi tal-Mulej.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 
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xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

San Ġwann tas-Salib, mgħallem tassew għaref u dawl tal-Knisja mqaddsa, itlob lill-Iben ta’ 
Alla għalina, int li ħabbejt il-liġi tal-Mulej.  
 
PREĊI 
 
Kristu hu l-Qassis il-Kbir, imqiegħed għall-bnedmin f’dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ Alla. Nagħtuh 
tifħir xieraq, u bl-umiltà kollha nitolbuh u ngħidulu: 

Salva lill-poplu tiegħek, Mulej. 
Int xerridt dawl ta’ l-għaġeb fuq il-Knisja tiegħek permezz ta’ mexxejja kbar u qaddisa: 
- ferraħ dejjem u sebbaħ bl-istess dawl lill-poplu nisrani. 
Int ħfirt id-dnubiet tal-poplu tiegħek kull meta r-rgħajja qaddisa talbuk bħal Mosè: 
- bit-talb tagħhom ibqa’ saffi u qaddes il-Knisja tiegħek. 
Int ikkonsagrajt għalik il-qaddisin tiegħek minn fost l-aħwa u bgħatt fuqhom l-Ispirtu tiegħek: 
- agħti l-milja ta’ l-Ispirtu s-Santu lill-mexxejja kollha tal-poplu tiegħek. 
Inti nnifsek għaoġbok tkun is-sehem u l-wirt tar-rgħajja qaddisa tiegħek: 
- tħallix li xi ħadd minna l-mifdija b’demmek jibqa’ mingħajrek. 
Bir-rgħajja tal-Knisja inti tagħti l-ħajja ta’ dejjem lin-nagħaġ tiegħek, biex ħadd ma jaħtafhomlok 
minn idejk: 
- salva lil ħutna l-mejtin li għalihom tajt ħajtek. 
 
Missierna 

Talba 
 

O Alla, int tajtna lis-saċerdot San Ġwann tas-Salib b’eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa tagħna 
nfusna u ta’ mħabba kbira għas-salib: agħmel li ngħixu dejjem bħalu, biex naslu li narawk wiċċ 
imb’wiċċ fis-sebħ tiegħek ta’ dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien 
ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

IL-ĠIMGĦA 
 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
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Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
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jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Binhar u bil-lejl, Mulej, nitniehed quddiemek. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 87 (88) 
 

Talba fil-mard 
 

Din hi s-siegħa tagħkom u s-setgħa tad-dlamijiet. (Lq 22:53) 
 

Mulej, Alla tiegħi, binhar jien ngħajjat, * 
billejl jien nitniehed quddiemek. 

Ħa tasal it-talba tiegħi għandek, * 
agħti widen għat-talba tiegħi. 
 

Għax ruħi mimlija bl-hemm, * 
lejn il-qabar qed toqrob ħajti. 

Jien magħdud ma' min nieżel fil-ħofra, * 
sirt qisni bniedem bla saħħa. 

Fost il-mejtin hu friexi, * 
bħall-maqtulin mimduda fil-qabar, 
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li fihom ma tiftakarx iżjed * 
u m'humiex aktar taħt idejk. 

  
Inti xħettni f'qiegħ il-ħofra, * 

fid-dlamijiet, f'qiegħ l-art. 
Fuqi tagħfas il-qilla tiegħek, * 

fuqi tfajt l-imwieġ kollha tiegħek. 
  
Ħadtli 'l ħbiebi 'l bogħod minni, * 

għamiltni ħaġa ta' l-għajb għalihom; 
ninsab magħluq, u ma nistax noħroġ; * 

għajnejja mdallma bl-għali. 
Lilek, Mulej, kuljum insejjaħ, * 

lejk immidd idejja. 
  
Tagħmel int għeġubijet mal-mejtin, * 

jew se jqumu l-erwieħ biex ifaħħruk? 
Tixxandar fil-qabar it-tjieba tiegħek,  * 

jew f'post it-telfien il-fedeltà tiegħek? 
Jingħarfu fid-dlam l-għeġubijiet tiegħek, * 

jew f'art il-minsija l-ġustizzja tiegħek? 
 

Imma jien, Mulej, lejk ngħajjat, * 
fil-għodu għandek tasal it-talba tiegħi. 

Għaliex, Mulej, twarrabni, * 
u taħbi wiċċek minni? 

  
Imsejken jien, u qisni mejjet sa minn żgħożiti, * 

inħossni mifni, mgħobbi bil-biża' tiegħek. 
Għaddiet minn fuqi l-qilla tiegħek, * 

fnietni l-imġiba tiegħek tal-biża'.  
Kuljum bħall-ilma jdawwruni, * 

flimkien minn kull naħa jagħlquni. 
Int begħidt minni l-ħbieb u l-qraba, * 

sħabi huma d-dlamijiet.  
 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Binhar u bil-lejl, Mulej, nitniehed quddiemek. 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
 
LEZZJONI QASIRA Ġer 14:9 
 

Int qiegħed f’nofsna, Mulej, u aħna msemmija għalik: la tħalliniex, Mulej, Alla tagħna.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
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R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU       Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  
imur fis-sliem, skond kelmtek;  

għaliex għajnejja raw *  
is-salvazzjoni tiegħek,  

li int Ħejjejt *  
għall-popli kollha:  

dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 

  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
 

Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li b’qalbna kollha ningħaqdu ħaġa waħda ma’ Ibnek midfun, 
biex jistħoqqilna nqumu miegħu f’ħajja ġdida. Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. 
Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
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fis-siegħa li lqajt it-tislima  
li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  

kif qabel, hekk wara t-tnissil.  
Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  

jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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IS-SIBT 

TAT-TIENI ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tas-Sibt tat-II ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 
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Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Verb etern li ġejt mis-sema,  
dawl li ħriġt mingħand Missierek, 
int, li għoġbok issir bniedem, 
reġġa’ d-dinja lejn is-sewwa 
 
Imla ‘l qlubna bid-dawl tiegħek,  
kebbes fina nar imħabbtek, 
ħalli nilqgħu twissijietek 
u mill-biża’ nkunu ħielsa. 
 
Int għad tiġi bħala Mħallef, 
tagħmel ħaqq mill-għemil tagħna, 
lil min telqek titlaq lilu, 
u lill-ġusti trodd is-saltna. 
 
F’dak il-Jum tħallix li mmorru 
f’telfien ieħor għal ħtijietna, 
iżd’għal dejjem żommna miegħek 
f’xirka mal-ħenjin fis-sema. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
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Ant. 1: Ftakar fina, Mulej; aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 

 

Salm 105 (106)  

 

I 

 

Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 
 

Min jista' jsemmi l-għemejjel kbar tal-Mulej, * 
jew isemma' t-tifħir tiegħu kollu? 

Hieni min jimxi bid-dritt, *  
min jagħmel dejjem is-sewwa. 

Ftakar fija, Mulej, fi mħabbtek għall-poplu tiegħek; * 
aħseb fija bis-salvazzjoni tiegħek, 

biex nara l-ġid tal-magħżulin tiegħek, † 
biex nifraħ għall-ferħ ta' ġensek, * 
u niftaħar mal-poplu ta' wirtek. 
 

Aħna dnibna, bħal missirijietna, * 
waqajna fil-ħtija, għamilna l-ħażen. 

Missirijietna fl-Eġittu 
ma għarfux l-għeġubijiet tiegħek, * 

 ma ftakrux fit-tjieba kbira tiegħek; 
u ħaduha kontra Alla l-Għoli * 

ħdejn il-Baħar tal-Qasab. 
Iżda hu salvahom minħabba f'ismu, * 

biex juri l-qawwa tiegħu. 
 

Ċanfar lill-Baħar tal-Qasab, u dan nixef; * 
Mexxiehom, bħal f'deżert, f'qiegħ il-baħar. 

Salvahom minn id dawk li jobogħduhom; * 
fdiehom minn id l-għedewwa tagħhom. 

L-ilma għatta lil dawk li għakksuhom; * 
anqas wieħed ma baqa' minnhom. 

Mbagħad emmnu fi kliemu, * 
u għana ta' tifħir għannewlu. 

Iżda malajr insew għemilu; * 
mank stennew li jseħħ il-ħsieb tiegħu. 

B’xewqat imħeġġa mtlew fid-deżert, * 
ġarrbu lil Alla fix-xagħri. 

Hu tahom kull ma talbuh, * 
u temagħhom bix-xaba’. 

  
Ġiethom l-għira għal Mosè fl-għerejjex, * 

u għal Aron, il-qaddis tal-Mulej. 
Infetħet l-art u belgħet 'il Datan, * 

u għalqet taħtha 'l Abiram u 'l sħabu. 
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Ħaraq in-nar il-ġemgħa tan-nies tagħhom, * 
inqerdu l-ħżiena fil-ħuġġieġa tan-nar. 

Glorja. 
 
Ant. 1: Ftakar fina, Mulej; aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek.  

Ant. 2: Qis li ma tinsiex il-patt tal-Mulej Alla tiegħek.  

 

II 

 

Għamlu għoġol ħdejn il-Ħoreb, * 
qiemu xbieha tal-metall imdewweb. 

Bidlu 'l Alla, il-glorja tagħhom, * 
ma' xbieha ta' gendus jiekol il-ħaxix. 

U nsew 'l Alla, li salvahom, * 
li għamel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, 

għeġubijiet fl-art ta' Ħam, * 
ħwejjeġ tal-biża' fil-Baħar tal-Qasab. 

Kien għamel il-ħsieb li jeqridhom, * 
li ma kienx għal Mosè, il-magħżul tiegħu, 

li waqaf fis-selħa tas-sur quddiemu, * 
biex iberrdu u ma jeqridhomx. 
 

Mbagħad maqdru l-art li tgħaxxaq, * 
għax ma emmnux fil-kelma tiegħu. 

Qagħdu jgergru fl-għerejjex tagħhom, * 
ma ridux jisimgħu leħen il-Mulej. 

Għalhekk rafa' idu kontrihom, * 
b'ħalfa li jmiddhom fid-deżert, 

li fost il-ġnus ixerred 'l uliedhom * 
u ma' l-artijiet iferrixhom. 
 

Huma ngħataw lil Bagħal-Fegħor, * 
kielu mill-vittmi maqtula lill-allat mejta. 

Irrabjawh bl-imġiba tagħhom, * 
u marda kerha faqqgħet fosthom. 

Qam imbagħad Finħas u tħallas, * 
u l-kastig waqaf għalkollox. 

Dan swielu għall-ġid tiegħu, * 
minn nisel għal nisel, għal dejjem. 

Irrabjawh ukoll ħdejn l-ilma ta' Meribah, 
mqar Mosè weħel minħabba fihom; 

għax huma tellfulu sabru, * 
u qal dak li ġie fi lsienu. 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Qis li ma tinsiex il-patt tal-Mulej Alla tiegħek.  

Ant. 3: Salvana, Mulej, u iġmagħna minn fost il-ġnus.  
 

III 
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Huma ma qerdux il-popli, * 

kif il-Mulej kien qalilhom; 
imma tħalltu mal-ġnus, * 

u tgħallmu d-drawwiet tagħhom. 
Taw qima lill-idoli tagħhom,* 
li saru bħal nassa għalihom. 
 
Qatlu b'sagrifiċċji lix-xjaten * 

lil uliedhom subjien u bniet. 
Xerrdu demm bla ħtija, * 

demm uliedhom subjien u bniet, 
li ssagrifikaw lill-idoli ta' Kangħan; * 
u l-art tniġġset bid-dmija. 
Hekk tħassru bl-għemejjel tagħhom, * 
u żnew bl-imġiba tagħhom. 
 
Għalhekk irrabja l-Mulej għall-poplu tiegħu, * 

u stmell il-wirt tiegħu. 
U telaqhom f'idejn il-ġnus, * 

ħakmuhom dawk li jobogħduhom. 
Għakksuhom l-għedewwa tagħhom, * 

u kellhom joqogħdu taħt idejhom. 
 

Ħafna drabi hu ħelishom, † 
iżda huma webbsu rashom miegħu, * 
u ġġarrfu bil-ħażen tagħhom. 

Iżda hu ħares lejn l-hemm tagħhom, * 
xħin sama' t-tnehid tagħhom. 

Ftakar fil-patt tiegħu magħhom; * 
u fit-tjieba kbira tiegħu ħenn għalihom. 

U għamel li jsibu l-ħniena * 
ta’ dawk kollha li kienu jassruhom. 
 

Salvana, Mulej, Alla tagħna, * 
u iġmagħna minn fost il-ġnus, 

biex inroddu ħajr lill-isem qaddis tiegħek * 
u niftaħru bit-tifħir tiegħek. 

Imbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael, † 
minn dejjem għal dejjem! * 
Ħa jgħid il-poplu kollu: "Amen!"  

 Glorja. 
 
Ant. 3: Salvana, Mulej, u iġmagħna minn fost il-ġnus.  
 

V/. Il-Mulej ixandar kelmtu lil Ġakobb. 
R/. Il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael. 
 
LEZZJONI 1 
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Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija         Iż. 29:1-8 
 

Il-ħaqq ta’ Alla f’Ġerusalemm 

 

Ħażin għalik, Arjel, Arjel, 
il-belt fejn David waqqaf il-kamp! 
Żidu sena fuq sena, 
ħa jgħaddu l-festi fid-dawra tagħhom. 
Jien ngħakkes lil Arjel, 
u jkun hemm ilmenti u krib. 
Inti għalija bħal Arjel. 
U nwaqqaf il-kamp bħal David kontrik, 
indawwrek bit-torrijiet, 
u nħaffer madwarek trunċiera, 
u ntella' għodod tal-gwerra kontrik. 

Nixħtek ma' l-art,  
 u mill-art titkellem, 

u kliemek joħroġ mit-trab; 
u leħnek jitla' mill-art bħal ta' xi ruħ, 
u kliemek tpespes minn ġewwa t-trab. 
Il-kotra ta' l-għedewwa tiegħek  
ikunu bħal għabra fina, 
u bħal karfa mtajjra  
l-kotra tal-qawwijin. 

Ħin bla waqt jiġri 
li l-Mulej ta' l-eżerċti jżurek 
bir-ragħad, theżhiż u ħsejjes kbar, 
b'riefnu u tempesta u ilsna ta' nar qerried. 
Tkun bħal ħolma, dehra bil-lejl, 
il-kotra kollha tal-ġnus li jaħbtu għal Arjel, 
dawk li jaħbtu għaliha u għal torrijietha, u jrossuha. 

Bħal meta wieħed imġewwaħ  
 joħlom li qiegħed jiekol 

u jistenbaħ u jsib ħalqu b'xejn; 
u bħal meta wieħed għatxan  
joħlom li qiegħed jixrob, 
u jistenbaħ mifni u bi griżmejh niexfa; 
hekk jiġrilha l-kotra kollha tal-ġnus  
li jaħbtu għall-muntanja ta' Sijon. 

 

RESPONSORJU           Iż 54:4; 29:5. 6. 7 
 
R/. Ġerusalemm, tibżax, int ma jkollokx mniex tistħi. * Meta l-Mulej ta’ l-eżerċti jzurek.  
V/. Bħal karfa mtajjra jkunu l-kotra ta’ l-għedewwa tiegħek. * Meta l-Mulej ta’ l-eżerċti jżurek.  
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi ta’ San Iżakk, abbati tal-monasteru ta’ Stella. 
 

Marija u l-Knisja 
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 L-Iben ta’ Alla huwa l-kbir fost ħafna aħwa. Fin-natura tiegħu huwa wieħed, imma bil-grazzja 
tiegħu għaqqad miegħu ħafna oħrajn, biex isiru ħaġa waħda miegħu. Għax lil dawk li laqgħuh tahom 
is-setgħa li jsiru wlied Alla. 
 Mela hu sar iben ta’ bniedem biex lil ħafna jagħmilhom ulied Alla. Għaqqad ħafna miegħu 
biex fi mħabbtu u setegħtu jkunu wieħed; fihom infushom huma ħafna, bis-saħħa tan-nisel 
tagħhom mill-bniedem; iżda flimkien miegħu huma ħaġa waħda, bis-saħħa tat-tnissil ġdid tagħhom 
minn Alla. 
 Kristu kollu u waħdu hu r-ras u l-ġisem: huwa l-Iben waħdieni ta’ Alla wieħed fis-sema, u ta’ 
omm waħda fl-art. Iżda hemm ukoll ħafna wlied, li huma iben wieħed. U bħalma r-ras u l-membri 
huma iben wieħed u ħafna wlied, hekk ukoll Marija u l-Knisja huma omm waħda u iktar minn 
waħda, verġni waħda u iktar minn waħda. 
 It-tnejn ommijiet, it-tnejn verġni; sew il-waħda u sew l-oħra jnisslu bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-
Santu; sew il-waħda u sew l-oħra jagħtu, mingħajr dnub, ir-ras lill-ġisem; il-Knisja tat il-ġisem lir-ras 
għall-maħfra tad-dnubiet. It-tnejn huma omm Kristu, iżda ebda waħda minnhom ma tiled mingħajr 
l-oħra r-raġel sħiħ kollu kemm hu. 
 Għalhekk fl-Iskrittura, li hi mnebbħa minn Alla, kull ma jingħad b’mod ġenerali għall-Knisja 
verġni u omm jingħad ukoll b’mod partikulari għal Marija Verġni u omm; u dak kollu li jingħad 
b’mod speċjali għal Marija verġni u omm, jinftiehem qisu qiegħed jingħad għall-Knisja verġni u omm 
kollha kemm hi. Kull diskors fuq il-waħda jew fuq l-oħra jinftiehem fuq it-tnejn, tista’ tgħid bla ebda 
firda jew għażla. 
 Għall-istess raġuni kull ruħ fidila wkoll hija l-għarusa tal-Verb ta’ Alla, omm Krist, bintu u 
oħtu, verġni u omm f’ħin wieħed. Skond l-istess għerf ta’ Alla, li hu l-Verb tal-Missier, dan jingħad 
b’mod ġenerali għall-Knisja, b’mod speċjali għal Marija, u b’mod partikulari għal kull ruħ li temmen. 
 Għalhekk tgħid l-Iskrittura: F’wirt il-Mulej għammart. Il-wirt tal-Mulej hu b’mod ġenerali l-
Knisja, b’mod speċjali Marija, u b’mod partikulari kull ruħ li temmen. Kristu għammar qisu fl-għarix 
tiegħu għal disa’ xhur fil-ġuf ta’ Marija; jgħammar sa fl-aħħar taż-żminijiet fit-tinda tal-fidi tal-Knisja; 
u jibqa’ jgħammar għal dejjem fil-moħħ u l-qalb tar-ruħ li temmen.  
 
 
RESPONSORJU ara Lev 26:11-12; 2 Kor 6:16 

 
R/. Inwaħħal l-għarix tiegħi f’nofskom, u minni ma nwarrabkomx: * Jiena ngħix fostkom, u 

nkun Alla tagħkom, u intom tkunu l-poplu tiegħi. 
V/. Intom it-tempju ta’ Alla l-ħaj, kif qal Alla. * Jiena ngħix fostkom, u nkun Alla tagħkom, u 

intom tkunu l-poplu tiegħi. 
 

TALBA 
 
O Alla li tista’ kollox, warrab minn qlubna d-dlamijiet u dawwalhom bid-dawl tas-sebħ tiegħek, biex 
il-miġja ta’ Ibnek il-waħdieni turi li aħna wlied id-dawl. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u 
jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

 
T-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
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R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Leħen qawwi qed jinstema’ 
biex ikeċċi d-dlamijiet: 
ejja nwarrbu t-thewdin fieragħ;  
Kristu ġej f’dawl is-smewwiet. 
 
Tqum fuq tagħha ruħna mħeddla, 
teħles mill-ġerħat tad-dnub; 
ġa qed tiddi kewkba ġdida; 
dalwaqt l-għadu jkun megħlub. 
 
Il-Ħaruf, mibgħut mill-għoli,  
ġej iħollna minn kull dejn; 
nitolbuh, bl-ilfiq u l-biki,  
jagħti l-maħfra, jħenn u jgħin. 
 
Biex fit-tieni miġja tiegħu,  
bl-art imwerwra taħt riġlejh, 
ma narawhx iqis ħtijietna, 
‘ma jressaqna b’tjieba lejh. 
 
Glorja lill-Missier fil-għoli, 
rebħ lill-Iben, kull tifħir 
lill-Ispirtu, kif jistħoqqlu, 
issa w dejjem, hekk isir. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Inxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek, Mulej, u billejl il-fedeltà tiegħek. 
 

Salm 91 (92) 
 

Tajjeb li nfaħħru l-Mulej, * 
li ngħannu lil ismek, inti l-Għoli, 

Inxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek, * 
u billejl il-fedeltà tiegħek, 

fuq l-għaxar kordi u fuq l-arpa, * 
u bid-daqq taċ-ċetra.  

Għax inti, Mulej, ferraħtni b'għemilek; * 
għal għemil idejk jien ngħanni bil-ferħ. 
 

Kemm huma kbar, Mulej, l-għemejjel tiegħek, * 
kemm huma għolja ħsibijietek! 

Il-bniedem bla moħħ ma jagħrafhomx, * 
u l-iblah ma jifhimhomx. 

Mqar jekk iħaddru bħall-ħaxix il-ħżiena, * 
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u jwarrdu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, 
lkoll għad jinqerdu għal dejjem; * 

imma inti, Mulej, għal dejjem fl-għoli. 
  
Għax l-għedewwa tiegħek, Mulej, † 

l-għedewwa tiegħek jintilfu; * 
jitferrxu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen. 

Imma lili daqs gendus saħħaħtni, * 
żejt ifuħ sawwabtli fuqi. 

Għajnejja jaqgħu fuq l-għedewwa tiegħi, * 
widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija. 

  
Il-bniedem ġust bħall-palma jħaddar, * 

bħal ċedru tal-Libanu jikber. 
Imħawwlin f'dar il-Mulej, *  

iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. 
Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu, * 

kollhom ħajja u ħdura, 
biex ixandru li ġust hu l-Mulej, blata tiegħi, * 

u ebda qerq ma jinsab fih. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Inxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek, Mulej, u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. 
Ant. 2: Agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna.  
 

Kantiku Dewt 32:1-12 
  

Agħtu widen, smewwiet, ħa nitkellem, * 
ħa tisma' l-art il-kliem ta’ fommi. 

Ħa jinżel tagħlimi bħax-xita, * 
u kliemi bħal qtar tan-nida,  

bħal irxiex fuq raba' jħaddar, * 
bħal bexxa xita fuq il-ħxejjex. 
 

Jien isem il-Mulej se nxandar; * 
agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna.  

Hu l-Blata tagħna; perfett għemilu; * 
u ġusti triqatu kollha.  

Ta’ kelmtu Alla, u ma jqarraqx; * 
  Hu Alla ġust u sewwa. 
 
Ġiebu ruħhom ħażin miegħu, †  
 m'humiex iżjed uliedu  

minħabba l-għajb tagħhom; * 
 kollu qerq u tagħwiġ dan in-nisel. 

Mela hekk lill-Mulej tafuhulu, * 
ja poplu iblah u bla għaqal?  

M'hux hu missierek li nisslek, *  
li sawwrek u għamlek poplu? 
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Ftakar fil-jiem ta' dari, *  
qis is-snin, iż-żmien li gerbeb;  

staqsi lil missierek u jurik, * 
lix-xjuħ tiegħek u jgħidulek. 
 

Meta Alla l-Għoli ta lill-ġnus artijiethom * 
 u fired il-bnedmin minn xulxin, 
qata’ l-limiti ta’ l-art lill-popli *  

skond l-għadd ta' wlied Alla. 
Imma sehem il-Mulej hu l-poplu tiegħu, *  

Ġakobb il-wirt li messu.  
  
F'art imwarrba mar isibu, * 

f'deżert waħxi u bla nies.  
Hu qagħad madwaru u għallmu, *  

u ħarsu bħal ħbub għajnejh. 
Bħalma l-ajkla l-bejta ttajjar, * 

u tisseqqer fuq il-frieħ tagħha,  
hekk huwa l-ġwienaħ firex, *  

ħadu u refgħu fuqhom.  
Il-Mulej waħdu kien il-mexxej tiegħu, * 

ma kellux miegħu alla barrani. 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna.  
Ant. 3: Kemm hu kbir ismek, Mulej, fl-art kollha! 
 

Salm 8 
 

Mulej, Sid tagħna, * 
kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 
 

Int qegħedt is-sebħ tiegħek * 
il fuq mis-smewwiet. 

Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih * 
fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib; 

int, li bnejt sur kontra l-għedewwa, * 
biex iġġib fix-xejn l-għadu u 'l min iqum kontrik. 
 

Inħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk, * 
il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom! 

X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, * 
bin il-bniedem, biex taħseb fih? 

Ftit inqas mill-allat għamiltu, † 
bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, * 
qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta' idejk! 

Kollox taħt riġlejk qegħedtlu: * 
in-nagħaġ u l-baqar kollha, sa l-bhejjem tax-xagħri; 

l-għasafar ta' l-ajru u l-ħut tal-baħar, * 
dak kollu li jterraq fil-baħar. 
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Mulej, Sid tagħna, * 

kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 
Glorja. 

 
Ant. 3: Kemm hu kbir ismek, Mulej, fl-art kollha!  
 
LEZZJONI QASIRA           Iż 11:1-3a 
  

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta' Ġesse, għad tinbet rimja minn għeruqu: 

fuqu jistrieħ l-Ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu ta' l-għerf u d-dehen, l-ispirtu ta' l-għaqal u l-qawwa, l-
ispirtu tax-xjenza u tal-pjetà, u jimtela’ bl-ispirtu tal-biża' tal-Mulej. 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Il-Mulej jgħolli sinjal għall-ġnus, u jiġbor l-imxerrda ta’ Iżrael. 
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
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Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Il-Mulej jgħolli sinjal għall-ġnus, u jiġbor l-imxerrda ta’ Iżrael.  
 
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, il-Feddej tagħna, Kristu, ġej b’sebħ u setgħa kbira. Nitolbuh bil-ġabra kollha, u fiċ-
ċokon tagħna nsejjħulu u ngħidulu: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej Ġesù, int għad tiġi bil-glorja u l-qawwa tiegħek: 
- ħares lejn iċ-ċokon tagħna u agħmel li jkunu jistħoqqulna d-doni tiegħek. 
Inti ġejt ixxandar il-bxara t-tajba tiegħek lill-bnedmin: 
- għinna nxandru dejjem is-salvazzjoni tiegħek.  
Int l-imbierek u l-ħaj li jsaltan fuq kollox: 
- imliena bil-ferħ fl-istennija tat-tama hienja u l-miġja tas-sebħ kbir tiegħek. 
Aħna mxennqa għall-grazzja tal-miġja tiegħek: 
- farraġna bid-don tiegħek innifsek, ta’ Alla li int. 
 
Missierna 

Talba 
 
O Alla li tista’ kollox, warrab minn qlubna d-dlamijiet u dawwalhom bid-dawl tas-sebħ tiegħek, biex 
il-miġja ta’ Ibnek il-waħdieni turi li aħna wlied id-dawl. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u 
jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
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tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

Salm 118 (119):81-88 
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XI (Kof) 

 
Ninfena bix-xewqa tas-salvazzjoni tiegħek; * 

jien nittama fil-kelma tiegħek. 
Għejew għajnejja jistennew il-wegħda tiegħek; * 

u jien jistaqsi: "Meta se tfarraġni?" 
 

Sirt qisni ġild imnixxef fid-duħħan; * 
imma ma nsejtx il-kmandamenti tiegħek. 

Kemm se jdum jistenna l-qaddej tiegħek? * 
Meta se tagħmel ħaqq minn dawk li jħabbtuni? 

Ħaffru l-kburin ħofra għalija, * 
dawk li ma jimxux skond il-liġi tiegħek. 

Sewwa huma l-kmandamenti tiegħek kollha; * 
għinni int, meta bil-qerq iħabbtuni. 
 

Għal ftit ma qerdunix minn din l-art; * 
imma jien ma ħallejtx il-preċetti tiegħek. 

Fit-tjieba tiegħek agħtini l-ħajja; * 
u jiena nħares il-preċetti ta' fommok. 
  

 Glorja. 
 

Salm 60 (61) 
 

Isma', o Alla, l-għajta tiegħi, * 
agħti widen għat-talba tiegħi. 

Minn truf l-art lilek insejjaħ, * 
meta nkun qalbi maqtugħa; 

minn hemm inti mexxini * 
lejn il-fortizza fuq l-għolja. 
 

Għax int sirt kenn għalija, * 
torri qawwi quddiem l-għadu. 

M'hux li kont ngħix f'għamartek għal dejjem, * 
nistkenn għas-satra ta' ġwenħajk! 

Għax int, o Alla, smajt il-wegħda tiegħi, * 
u tajtni l-wirt ta' min iqim lil ismek. 
 

Lis-sultan kattarlu ż-żmien ta' ħajtu; * 
ikunu snin ħajtu minn nisel għal nisel. 

Isaltan quddiem Alla għal dejjem. * 
Agħmel li jħarsuh it-tjieba u l-fedeltà. 
 

Hekk infaħħar ismek għal dejjem, * 
jien u nrodd kuljum il-wegħdiet tiegħi. 

 Glorja. 
 

Salm 63 (64) 
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Isma', o Alla, leħen it-tnehid tiegħi; * 

mill-biża' ta' l-għadu ħarisli ħajti. 
Aħbini mill-konfoffa tal-ħżiena, * 

mit-tixwix ta' dawk li jagħmlu l-ħażen, 
dawk li jsinnu bħal sejf ilsienhom, * 

jitfgħu kliem iebes bħal vleġeġ, 
biex mill-moħba jolqtu 'l min hu bla ħtija, * 

jolqtuh għal għarrieda, bla biża' ta' xejn.  
Moħħhom sħiħ fil-ħsieb ħażin tagħhom, † 

jiftiehmu kif jonsbu bil-moħbi, * 
u jgħidu: "Min se jarana?" 

Ifittxu l-ħażen, † 
ifasslu pjan maħsub sewwa. * 
Min jifhem moħħ u qalb il-bniedem! 

  
Imma Alla bil-vleġeġ jolqothom; * 

f'daqqa waħda jimtlew kollhom ġrieħi. 
Minħabba lsienhom isiru ħerba; * 

kull min jarahom iħarrek rasu.  
U lkoll jintlew bil-biża’ ta’ Alla,  
 u għemilu jxandru, * 

u jifhmu sewwa kull ma għamel. 
  
Jifraħ il-ġust fil-Mulej u fih jistkenn; * 

jiftaħru dawk kollha ta' qalbhom safja. 
 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA Iż 4:2 
 

Dakinhar ir-rimja tal-Mulej tkun ġmiel u glorja, l-frott ta’ l-art ikun kburija u żina tal-fdal ta’ 
Iżrael.  

  

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA            Iż 4:3 
   

Min jibqa’ f’Sijon u min jitħalla f’Ġerusalemm qaddis jissejjaħ, kull min jitniżżel fil-ktieb 
tal-ħajja f’Ġerusalemm. 
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 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Iż 61:11 
 

Bħalma l-art tnibbet l-inbiet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżrugħ fih, hekk Sidi l-Mulej 

inibbet il-ġustizzja u t-tifħir quddiem kollha kemm huma l-ġnus. 

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
O Alla li tista’ kollox, warrab minn qlubna d-dlamijiet u dawwalhom bid-dawl tas-sebħ 

tiegħek, biex il-miġja ta’ Ibnek il-waħdieni turi li aħna wlied id-dawl. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
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IT-TIELET ĦADD TAL-AVVENT 

Salmodija tal-Ħadd tal-III ġimgħa 

L-1 Għasar 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
 
Ant. 1: Ħa jkun kbir il-ferħ tiegħek, Ġerusalemm, għax ġej għandek is-Salvatur, hallelujah. 
 

Salm 112 (113) 
 

Faħħru, qaddejja tal-Mulej, *  
faħħru isem il-Mulej. 
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Ikun imbierek isem il-Mulej, *  
minn issa u għal dejjem!  

Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha * 
ikun imfaħħar isem il-Mulej! 
 

Għoli fuq il-ġnus kollha l-Mulej, * 
ogħla mis-smewwiet hu sebħu. 

  
Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna, † 

li qiegħed fl-għoli? * 
Hu li jħares 'l isfel, lejn is-smewwiet  
 u lejn l-art. 

  
Hu li jqajjem mit-trab l-imsejken, * 

u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar, 
biex mal-kbarat iqiegħdu, * 

mal-kbarat tal-poplu tiegħu. 
Il-mara bla wlied iqegħedha f'darha, * 

jagħmilha omm ferħana b'uliedha. 
 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
u lill-Ispirtu s-Santu. 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
u jibqa’ g!al dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 
Ant. 1: Ħa jkun kbir il-ferħ tiegħek, Ġerusalemm, għax ġej għandek is-Salvatur, hallelujah. 
 
Ant. 2: Jien, il-Mulej, wassalt fil-qrib il-ġustizzja tiegħi; ma ddumx ma tiġi, u s-salvazzjoni tiegħi ma 
tiddawwarx. 
 

Salm 115 (116B) 
 

Bqajt nemmen, mqar meta għedt: * 
"Jiena mdejjaq ħafna!" 

Jien għedt fin-niket tiegħi: * 
"Qarrieq hu kull bniedem." 
 

Xi nrodd lill-Mulej * 
għall-ġid kollu li għamel miegħi? 

Ngħolli l-kalċi tas-salvazzjoni, * 
u isem il-Mulej insejjaħ. 
 

Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi, * 
quddiem il-poplu tiegħu kollu. 

Għażiża f'għajnejn il-Mulej * 
hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. 

Iva, Mulej, jien qaddej tiegħek, *  
jien qaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek.  

Int ħallejtli l-irbit tiegħi. †  
Lilek noffri sagrifiċċju ta' radd il-ħajr, *  
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u isem il-Mulej insejjaħ. 
 

Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi, * 
quddiem il-poplu tiegħu kollu, 

fil-btieħi ta' dar il-Mulej, * 
ġo nofsok, Ġerusalemm!  

 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Jien, il-Mulej, wassalt fil-qrib il-ġustizzja tiegħi; ma ddumx ma tiġi, u s-salvazzjoni tiegħi ma 
tiddawwarx. 
 
Ant. 3: Ibgħat, Mulej, il-Ħaruf ħa jsaltan fuq l-art, mill-belt ta’ Sela fid-deżert, għall-muntanja ta’ 
Sijon.  
 

Kantiku (Fil 2, 6-11) 
 
Ġesù Kristu li kellu n-natura ta’ Alla, * 

ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, 
imma tneżża’ minn kollox,  

billi ħa n-natura ta’ lsir, † 
 sar jixbah lill-bniedem * 
 u deher minn barra bħala bniedem: 
Ċekken lilu nnifsu, † 

billi obda sal-mewt, * 
anzi sal-mewt tas-salib. 

Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet, * 
u żejnu bl-Isem li hu fuq kull isem, 

biex fl-isem ta’ Ġesù, † 
fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art, * 

il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkubbtejhom, 
u kull ilsien jistqarr: † 

“Ġesù Kristu hu l-Mulej * 
għall-glorja ta’ Alla l-Missier.” 

Glorja. 
 
Ant. 3: Ibgħat, Mulej, il-Ħaruf ħa jsaltan fuq l-art, mill-belt ta’ Sela fid-deżert, għall-muntanja ta’ 
Sijon.  
 
 
 
 
LEZZJONI QASIRA          1 Tess 5:23-24 
 

 Alla tas-sliem iqaddiskom f'kollox, u jżommkom sħaħ bla mittiefsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-
ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesù Kristu. Fidil hu Alla li sejjħilkom, u huwa jagħmel dan. 
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Uri lilna, Mulej, * it-tjieba tiegħek. Uri. 
V. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. * It-tjieba tiegħek. Glorja. Uri. 
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Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
Ma hemm ebda Alla ħliefi, ma hemm ħadd għajri; quddiemi tiltewa kull irkobba, bija jaħlef kull 
ilsien. 
 
Sena B 
Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni: dan ġie bħala xhieda, biex jixhed għad-dawl. 
 
Sena Ċ 
In-nies kienu jistaqsu ‘l Ġwanni u jgħidulu: “Mela x’għandna nagħmlu?” U hu kien iweġibhom u 
jgħid: “Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma’ min m’għandu xejn, u min għandu x’jiekol jagħmel l-
istess”. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
Ma hemm ebda Alla ħliefi, ma hemm ħadd għajri; quddiemi tiltewa kull irkobba, bija jaħlef kull 
ilsien. 
 
Sena B 
Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni: dan ġie bħala xhieda, biex jixhed għad-dawl. 
 
Sena Ċ 
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In-nies kienu jistaqsu ‘l Ġwanni u jgħidulu: “Mela x’għandna nagħmlu?” U hu kien iweġibhom u 
jgħid: “Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma’ min m’għandu xejn, u min għandu x’jiekol jagħmel l-
istess”. 
 
PREĊI 
 
Kristu huwa l-ferħ u l-hena ta’ kull min jemmen fih. Insejjħulu bil-qalb u ngħidulu: 
 Ejja, Mulej, la tiddawwarx. 
Kollna ferħana qegħdin nistennew il-miġja tiegħek: 
- ejja, Mulej Ġesù.  
Int Alla qabel kull żmien: 
- ejja salvana f’dan iż-żmien. 
Int ħlaqt id-dinja u kull ma jgħix fiha: 
- ejja ifdi għemil idejk. 
Int ma stmerrejtx issir bniedem bħalna:  
- ejja eħlisna mis-saltna tal-mewt. 
Int ġejt biex ikollna l-ħajja bil-kotra:  
- ejja agħtina l-ħajja ta’ dejjem. 
Int ridt tiġbor il-bnedmin kollha fis-saltna tiegħek: 
- iġbor miegħek lil dawk li qegħdin jistennew id-dehra ta’ wiċċek. 
 
Missierna 

Talba 
 

O Alla, inti taf b’liema fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-Milied; agħtina, nitolbuk, li 
jseħħilna naslu għall-hena bla qjies li nġarrbu fit-twelid ta’ Sidna, u li b’qalb ferħana niċċelebrawh 
dejjem b’solennità qaddisa. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-
Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen. 

 
 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U 

TAS-SOLENNITAJIET 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
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Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  



375 

 

 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 4 
 

Radd ta’ ħajr 
 

Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin) 
Weġibni, meta nsejjaħlek, * 

Alla tal-ġustizzja tiegħi; 
oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq, * 

ħenn għalija u isma' talbi. 
 

Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? * 
Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb? 

Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; * 
jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu. 
 

Triegħdu bil-biża', u la tidinbux; * 
aħsbu f'qalbkom bil-lejl, u isktu!  

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, * 
u ittamaw fil-Mulej. 
 

Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?" * 
Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek. 

Int nissilt l-hena f'qalbi, * 
aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom. 

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, * 
għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni. 
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 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.  
Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 

 
Salm 133 (134) 

It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju 
 

Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. 
(Apok 19:5) 
 

Ejjew, bierku l-Mulej, † 
qaddejja kollha tal-Mulej, * 
intom li toqogħdu f'dar il-Mulej. 

Erfgħu idejkom lejn it-tempju, * 
u bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 

Ibierkek il-Mulej minn Sijon, * 
hu li għamel is-sema u l-art! 
Glorja.  
  

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Dewt 6:4-7 
 
Isma', Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek 
kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed nagħtik 
illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f'darek, sew meta timxi barra t-
triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
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KANTIKU EVANĠELIKU          Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u 

nifirħu bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  
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mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
 

 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
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sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Ġej is-Sultan, il-Mulej: ejjew nadurawh 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 
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Verb etern li ġejt mis-sema,  
dawl li ħriġt mingħand Missierek, 
int, li għoġbok issir bniedem, 
reġġa’ d-dinja lejn is-sewwa 
 
Imla ‘l qlubna bid-dawl tiegħek,  
kebbes fina nar imħabbtek, 
ħalli nilqgħu twissijietek 
u mill-biża’ nkunu ħielsa. 
 
Int għad tiġi bħala Mħallef, 
tagħmel ħaqq mill-għemil tagħna, 
lil min telqek titlaq lilu, 
u lill-ġusti trodd is-saltna. 
 
F’dak il-Jum tħallix li mmorru 
f’telfien ieħor għal ħtijietna, 
iżd’għal dejjem żommna miegħek 
f’xirka mal-ħenjin fis-sema. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Is-Sultan għoli ġej b’setgħa kbira biex isalva l-ġnus, hallelujah. 

 

Salm 144 (145) 

 

I 

 

Ħa nkabbrek, Alla tiegħi, sultan, * 
u nbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. 

Kuljum irrid inbierkek, * 
u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. 

  
Kbir il-Mulej, ta' min ifaħħru ħafna, * 

bla tarf il-kobor tiegħu. 
Nisel lil nisel isebbaħ għemilek, *  

u s-setgħa tiegħek ixandru. 
 

Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru, * 
u fuq l-għeġubijiet tiegħek jitħaddtu. 

Il-qawwa ta' l-għemejjel tiegħek tal-biża' jxandru; * 
u jien fuq l-għemejjel kbar tiegħek nitħaddet. 

It-tjubija tiegħek bla qjies ifakkru, * 
jgħajjtu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. 



381 

 

  
Twajjeb u ħanin il-Mulej, * 

idum biex jagħdab u kollu tjieba. 
Twajjeb ma' kulħadd il-Mulej, * 

tjubitu fuq kull ma għamel. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Is-Sultan għoli ġej b’setgħa kbira biex isalva l-ġnus, hallelujah. 

Ant. 2: Ifraħ u thenna, Ġerusalemm; is-Sultan tiegħek ġej, Sijon, la tibżax, għax dalwaqt tasallek is-

salvazzjoni. 

 

II 

 

Kull ma għamilt iroddlok ħajr,Mulej; * 
iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. 

Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, * 
fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu, 

biex jgħarrfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek, * 
u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. 

Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha, * 
minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek.  

 Glorja. 
 
Ant. 2: Ifraħ u thenna, Ġerusalemm; is-Sultan tiegħek ġej, Sijon, la tibżax, għax dalwaqt tasallek is-

salvazzjoni. 

Ant. 3: Ħa jnaddfu qlubhom il-bnedmin għall-miġja tas-Sultan il-kbir, biex immorru nilqgħuh kif 
jixraq, għaliex hu ġej u ma jiddawwarx. 
 

III 

 

Ta' kelmtu l-Mulej fil-wegħdiet tiegħu kollha, * 
twajjeb f'dak kollu li għamel. 

Iwieżen il-Mulej 'il kull min se jaqa', * 
iqajjem 'il kull min hu mitluq. 

Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, Mulej, * 
u inti tagħtihom l-ikel f'waqtu. 

Int tiftaħ idek, * 
u xxabba' 'l kulħadd bil-ġid. 

  
Ġust il-Mulej fl-imġiba tiegħu kollha, * 

twajjeb f'dak kollu li għamel. 
Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu, * 

lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. 
Jaqtgħalhom xewqthom 'il dawk li jibżgħu minnu, * 

jisma' l-għajta tagħhom, u jsalvahom. 
Iħares il-Mulej lil ħbiebu kollha, * 

imma lill-ħżiena kollha jeqridhom. 
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Tifħir il-Mulej ixandar fommi; † 
u jbierek kulħadd l-isem qaddis tiegħu * 
għal dejjem ta' dejjem! 

 Glorja. 
 

Ant. 3: Ħa jnaddfu qlubhom il-bnedmin għall-miġja tas-Sultan il-kbir, biex immorru nilqgħuh kif 
jixraq, għaliex hu ġej u ma jiddawwarx. 
 
V/. Qumu u erfgħu raskom. 
R/. Għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. 
 
LEZZJONI 1 
 
Bidu tal-Ktieb tal-Profeta Iżaija         Iż. 29:13-24 
 

Jitħabbar il-ħaqq tal-Mulej 
 

Dan jgħid Sidi:  
"Dal-poplu resaq ħdejja b'fommu,  
u b'xufftejh biex iweġġahni, 
imma qalbu 'l bogħod minni,  
u l-biża' li għandhom minni  
m'hux ħlief preċett mgħallem lilhom mill-bnedmin.  
Għalhekk, arani, se nerġa' nagħmel  
l-għeġubijiet ma' dan il-poplu,  
għeġubijiet mill-aktar kbar,  
u jintemm l-għerf ta' l-għorrief tiegħu,  
u jgħib id-dehen tad-dehnin tiegħu."  

Ħażin għal dawk  
 li jaħbu fil-fond fehmithom mill-Mulej,  

li għemilhom hu fid-dlam,  
u jgħidu: "Min se jarana? Min se jagħrafna?"  

X'ħażen magħkom!  
Jaqaw il-fuħħari jitqies bħat-tafal,  
biex ix-xogħol jgħid fuq min għamlu:  
"M'hux hu għamilni!"  
u l-fuħħar jgħid fuq il-fuħħari:  
"Ma jifhimx!"? 

Tassew, minn hawn u ftit ieħor  
jerġa' jsir bħal ġnien il-Libanu, 
u l-ġnien jitqies bħall-masġar?  
U dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb;  
u, meħlusin mis-swied u d-dlam,  
għajnejn l-għomja jaraw,  
u l-imsejknin jifirħu fil-Mulej,  
u l-fqajrin fost il-bnedmin  
jaqbżu bil-ferħ bil-Qaddis ta' Iżrael.  
Għax it-tirann għeb,  
u l-insolenti ntemm,  
u tqaċċtu dawk kollha li jfittxu d-dnewwa,  
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li jwaqqgħu l-ħtija fuq ħaddieħor,  
u jonsbu nassa lill-imħallef fil-bieb,  
u jwarrbu l-ġust għal kull ħaġa ta’ xejn.  

Għalhekk dan jgħid il-Mulej;  
hu li feda lil Abraham, lid-dar ta' Ġakobb:  
"Ma jistħix aktar Ġakobb,  
u ma jisfarx aktar wiċċu.  
Għax jaraw uliedu l-opra ta' jdejja f'nofshom,  
u jqaddsu ismi;  
iqaddsu l-qaddis ta' Ġakobb,  
u jibżgħu minn Alla ta' Iżrael,  
u dawk li żbaljaw f'ruħhom, jiksbu d-dehen,  
u dawk li jgemgmu jiksbu t-tagħlim." 

  

RESPONSORJU        Iż. 29:18-19; ara Mt 11:4-5 
 
R/. Dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb; għajnejn l-għomja, meħlusa mis-swied u d-dlam, jibdew 
jaraw, * U l-foqra jaqbżu bil-ferħ fil-Qaddis ta’ Iżrael. 
V/. Morru għidu lil Ġwanni xi smajtu u rajtu: l-għomja qegħdin jaraw, iz-zopop jimxu, it-torox 
jisimgħu, u l-bxara t-tajba qiegħda titħabbar lill-fqar. * U l-foqra jaqbżu bil-ferħ fil-Qaddis ta’ Iżrael. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi ta’ l-Isqof Santu Wistin 
 

Ġwanni hu l-Leħen, Kristu l-Kelma 
 

Ġwanni ma kienx ħlief leħen, iżda l-Mulej fil-bidu kien il-Verb, il-Kelma. Ġwanni kien il-leħen 
għal ftit taż-żmien. Kristu l-Kelma li kienet ġa eterna fil-bidu. 

Jekk tneħħi l-kelma, x’jibqa’ mill-leħen? Fejn m’hemmx il-ħidma tad-dehen, għalxejn 
jagħmlu l-ħoss ix-xufftejn. Il-leħen mingħajr il-kliem jolqot il-widna, iżda ma jerfax lill-qalb. 

Iżda aħna u nfittxu li nerfgħu qlubna ‘l fuq, irridu nżommu quddiem għajnejna kif għandha 
ssir din il-ħidma. Jekk naħseb x’qiegħed ingħid, il-kelma diġà tinsab f’qalbi: imma billi rrid nitħaddet 
miegħek, jeħtieġli nfittex biex dak li jien diġà għandi f’qalbi jkun f’qalbek ukoll. 

Jiena u nfittex kif inwassal lilek il-kelma li diġà tinsab f’qalbi u nqegħedha f’qalbek, jien 
ninqeda bil-leħen, u b’dan il-leħen nitkellem miegħek: il-ħoss ta’ leħni jgħinek tifhem il-kelma tiegħi: 
u meta l-ħoss ta’ leħni jkun wasslek biex iddaħħal f’moħħok il-kelma tiegħi, il-ħoss jibqa’ għaddej, 
iżda l-kelma mwassla lilek b’dak il-ħoss tkun daħlet f’qalbek bla ma tinfired minn qalbi. 

U meta l-kelma tkun għaddiet mingħandi għal għandek, ma tistħajjlux dak il-ħoss jgħidlek: 
Jeħtieġ jikber hu u niċkien jien? Il-ħoss tal-leħen instema’ matul il-ministeru tiegħu, u għadda, qisu 
qal: Dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet. Ejjew mela nżommu u nħarsu l-kelma u ma nħalluhiex tispiċċa 
fix-xejn wara li tkun tnisslet f’qiegħ qalbna. 

Trid tara kif il-leħen għadda u l-Kelma ta’ Alla baqgħet? Il-magħmudija ta’ Ġwanni x’sar 
minnha issa? Qdiet il-ministeru tagħha, u għaddiet. Issa għandna l-magħmudija ta’ Kristu. Aħna lkoll 
nemmnu fi Kristu, u minnu nistennew is-salvazzjoni tagħna: hekk qal il-leħen. 

Jiġri li wieħed isibha bi tqila biex jagħżel il-kelma mill-leħen. Dan li ġralu Ġwanni: ħasbuh 
Kristu. Il-leħen stħajjluh il-kelma. Imma l-leħen stqarr hu nnifsu x’kien, ħalli ma jkunx ta’ tfixkil għall-
kelma. Qal: Jien m’iniex Kristu, m’iniex Elija, anqas profeta. Qalulu: Mela x’int? Qalilhom: Jiena l-
leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej. Il-leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert, 
leħen jikser is-skiet. Ħejju t-triq tal-Mulej, jew, fi kliem ieħor: Jien għalhekk semmajt ħoss leħni, biex 
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indaħħal din il-kelma f’qalbkom: iżda l-kelma ma jkunx jogħġobha tidħol fejn nixtieqha jekk intom 
ma tħejjulhiex it-triq. 

Xi jfisser: Ħejju t-triq, ħlief itolbu kif jixraq? X’jiġifieri: Ħejju t-triq, jekk mhux aħsbu bl-
umiltà? Lil Ġwanni stħajjluh Kristu, imma stqarr li ma kienx dak li kienu qegħdin jaħsbu li hu, ma 
nqediex bl-iżball ta’ ħaddieħor biex jiftaħar hu. 

Ma qalx li hu Kristu, u b’danakollu n-nies hekk emmnuh; mela kemm kienu jemmnuh aktar 
malajr kieku qalilhom li huwa hu? Imma le, huwa stqarr x’kien, għażel lilu nnifsu mill-kelma, ċekken 
ruħu. 

Għaraf fejn seta’ jsibha s-salvazzjoni tiegħu; fehem li kien musbieħ, u, biex ma jintefiex bin-
nifs tat-tkabbir, beża’. 

  
RESPONSORJU         Ġw 3:30; 1:27; Mk 1:8 
 

R/. Jeħtieġ jikber hu u niċkien jien: dak li għandu jiġi warajja kien qabli: * Jien anqas 
jistħoqqli nħollu l-qafla tal-qorq.  

V/. Jiena għammidtkom bl-ilma, iżda huwa jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu. * Jien anqas 
jistħoqqli nħollu l-qafla tal-qorq. 
 

 
 
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 
u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 
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Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 

 
 

TALBA 
 
O Alla, int taf b’liema fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-Milied; agħtina, nitolbuk, li 
jseħħilna naslu għall-hena bla qjies li nġarrbu fit-twelid ta’ Sidna, u li b’qalb ferħana niċċelebrawh 
dejjem b’solennità qaddisa. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-
Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Leħen qawwi qed jinstema’ 
biex ikeċċi d-dlamijiet: 
ejja nwarrbu t-thewdin fieragħ;  
Kristu ġej f’dawl is-smewwiet. 
 
Tqum fuq tagħha ruħna mħeddla, 
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teħles mill-ġerħat tad-dnub; 
ġa qed tiddi kewkba ġdida; 
dalwaqt l-għadu jkun megħlub. 
 
Il-Ħaruf, mibgħut mill-għoli,  
ġej iħollna minn kull dejn; 
nitolbuh, bl-ilfiq u l-biki,  
jagħti l-maħfra, jħenn u jgħin. 
 
Biex fit-tieni miġja tiegħu,  
bl-art imwerwra taħt riġlejh, 
ma narawhx iqis ħtijietna, 
‘ma jressaqna b’tjieba lejh. 
 
Glorja lill-Missier fil-għoli, 
rebħ lill-Iben, kull tifħir 
lill-Ispirtu, kif jistħoqqlu, 
issa w dejjem, hekk isir. Ammen. 
 
Il-profeti, b’leħen għoli,  
ħabbru l-miġja tal-Messija  
f’din id-dinja, biex jagħtina  
grazzja, fidwa w salvazzjoni. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Il-Mulej ġej, ma jiddawwarx; hu jdawwal dak li hu moħbi fid-dlam, u juri ruħu lill-ġnus kollha, 
hallelujah.  

 
Salm 92 (93) 

  
Il-Mulej isaltan; il-kobor libes, * 

libes il-Mulej u tħażżem bil-qawwa.  
Iżomm sħiħa d-dinja;  

qatt ma titħarrek. 
Imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem; * 

minn dejjem ta' dejjem int. 
  
Jgħollu x-xmajjar, Mulej, † 

jgħollu x-xmajjar leħinhom, * 
jgħollu x-xmajjar il-ħsejjes tagħhom. 

Aqwa mill-ħsejjes ta' l-ilma kotran, †  
aqwa mill-imwieġ tal-baħar, * 
qawwi l-Mulej fl-għoli. 
 

Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom; * 
qdusija lil darek tixraq, Mulej,  

 sakemm itul iż-żmien. 
 Glorja. 
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Ant. 1: Il-Mulej ġej, ma jiddawwarx; hu jdawwal dak li hu moħbi fid-dlam, u juri ruħu lill-ġnus kollha, 
hallelujah.  
Ant. 2: Jitniżżlu l-muntanji u l-għoljiet kollha; kull art imħattba ssir wita, kull art imħarbta maqgħad. 
Ejja, Mulej, la tiddawwarx, hallelujah.  
 

Kantiku (Dan 3,57-88.56) 
  
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  
 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  
bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  
 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 
  

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 
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Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.  
 
Ant. 2: Jitniżżlu l-muntanji u l-għoljiet kollha; kull art imħattba ssir wita, kull art imħarbta maqgħad. 
Ejja, Mulej, la tiddawwarx, hallelujah.  
Ant. 3: Nagħti lil Sijon is-salvazzjoni, u s-sebħ tiegħi lil Ġerusalemm, hallelujah. 

 
Salm 148 

  
Faħħru l-Mulej mis-smewwiet, * 

faħħruh fl-ogħla smewwiet! 
Faħħruh, anġli tiegħu kollha, * 

faħħruh, eżerċti tiegħu kollha! 
  
Faħħruh, intom xemx u qamar, *  

faħħruh, kwiekeb kollha li tiddu! 
Faħħruh, smewwiet l-aktar għolja, * 

u intom ilmijiet ta' fuq is-smewwiet! 
  
Ħa jfaħħru dawn kollha isem il-Mulej: * 

għax hu kkmanda, u huma nħolqu; 
hu waqqafhom għal dejjem ta' dejjem; *  

tahom ordni li qatt ma tgħaddi. 
 

Faħħru l-Mulej minn fuq l-art, * 
mostri tal-baħar u abbissi kollha. 

In-nar u s-silġ, il-borra u ċ-ċpar, * 
l-irwiefen, li jisimgħu kelmtu, 

il-muntanji u l-għoljiet kollha, * 
is-siġar tal-frott u ċ-ċedri kollha, 

il-bhejjem selvaġġi u l-annimali kollha, * 
il-bhejjem li jitkaxkru u l-għasafar li jtiru, 

is-slaten ta' l-art u l-ġnus kollha, * 
il-kbarat u l-imħallfin kollha ta' l-art, 

iż-żgħażagħ u x-xbejbiet ukoll, * 
ix-xjuħ flimkien mat-tfal: 

ħa jfaħħru isem il-Mulej, † 
għax ismu waħdu l-għoli, * 
sebħu 'l fuq mill-art u s-sema! 

  
Hu għolla l-qawwa tal-poplu tiegħu; † 

dan hu t-tifħir għal ħbiebu kollha, * 
għal ulied Iżrael, il-poplu għażiż tiegħu.  

 Glorja. 
 
Ant. 3: Nagħti lil Sijon is-salvazzjoni, u s-sebħ tiegħi lil Ġerusalemm, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA          Rum 13:11-12  
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Waslet is-siegħa li intom tqumu minn-ngħas; għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb issa minn meta 
bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam u nilbsu l-
armi tad-dawl. 
 
RESPONSORJU QASIR  
 
R. Kristu, Bin Alla l-ħaj * Ħenn għalina. Kristu.  
V. Int li ġej fid-dinja. * Ħenn għalina. Glorja. Kristu.  
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 
Sena A 
 Ġwanni, li kien il-ħabs, sema’ bl-għemejjel tal-Mulej, u bagħat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu u 
qallu: “Int huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor? 
 
Sena B 
 Ġwanni qal: “Jiena hu leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: ‘Wittu t-triq tal-Mulej’”.  
 
Sena Ċ 
 Ġwanni qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma: imma ġej min hu aqwa minni: 
hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar”. 
  
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
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u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 
Sena A 
 Ġwanni, li kien il-ħabs, sema’ bl-għemejjel tal-Mulej, u bagħat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu u 
qallu: “Int huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor? 
 
Sena B 
 Ġwanni qal: “Jiena hu leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: ‘Wittu t-triq tal-Mulej’”.  
 
Sena Ċ 
 Ġwanni qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma: imma ġej min hu aqwa minni: 
hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar”. 
 
PREĊI 
  
Alla l-Missier fit-tjieba tiegħu qiegħed jagħtina l-grazzja  

li nistennew id-dehra ta’ Sidna Ġesù Kristu. Nitolbu u ngħidulu:  
Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek. 

Qaddisna, Mulej, fl-Ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem:  
- u żommna bla tebgħa sad-dehra ta’ Ibnek.  
Agħmel li dan il-jum ngħadduh fil-qdusija:  
- u li ngħixu sewwa u bit-tjieba f’dan iż-żmien. 
Libbisna lil Sidna Ġesù Kristu:  
- imliena bl-Ispirtu s-Santu.  
Agħtina, Mulej, li nibqgħu nishru:  
- sa ma Ibnek jidher fil-glorja tiegħu.  
  
Missierna 
 

 
Talba 

 
O Alla, inti taf b’liema fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-Milied; agħtina, 

nitolbuk, li jseħħilna naslu għall-hena bla qjies li nġarrbu fit-twelid ta’ Sidna, u li b’qalb ferħana 
niċċelebrawh dejjem b’solennità qaddisa. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan 
flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
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INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
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Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

Salm 117 (118) 
 
I 
 

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 

Ħa jgħidu wlied Iżrael: *  
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 

Ħa tgħid dar Aron: * 
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 

Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej: * 
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 

 
Sejjaħt il-Mulej fid-dwejjaq tiegħi; * 
  u l-Mulej weġibni, u ħariġni fil-wisa'. 
La l-Mulej miegħi, m'għandix għax nibża'; * 

x'jista' jagħmilli l-bniedem? 
Il-Mulej miegħi, hu l-għajnuna tiegħi, * 

u nħares b'wiċċi minn quddiem  
lejn l-għedewwa tiegħi. 

 
Aħjar tiskenn fil-Mulej * 

milli tittama fil-bnedmin. 
Aħjar tiskenn fil-Mulej * 

milli tittama fil-kbarat. 
Glorja. 
 

II 
 
Il-ġnus kollha dawwruni; * 

imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 
Dawwruni, minn kull naħa rassewni; * 

imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 
Bħan-naħal daru miegħi, † 

bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu; * 
imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 
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B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa'; * 
imma l-Mulej tani l-għajnuna. 

Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej; * 
hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. 

Għajat ta' ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin: * 
il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila! 
 

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. 

Ħaqarni tassew il-Mulej, * 
iżda ma telaqnix għall-mewt. 

Glorja. 
 

III 
 
Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja; * 

ħa nidħol minnhom u nrodd ħajr lill-Mulej. 
Dan hu bieb il-Mulej; * 

il-ġusti jidħlu minnu. 
 

Niżżik ħajr talli weġibtni * 
u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. 

Il-ġebla li warrbu l-bennejja * 
saret il-ġebla tax-xewka. 

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: * 
ħaġa ta' l-għaġeb f'għajnejna. 

Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; * 
ħa nifirħu u nithennew fih! 

 
Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana! * 

Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq! 
Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej! * 

Inberkukom minn dar il-Mulej. 
 
Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna. * 

Tqassmu f'purċissjoni, bil-friegħi f'idejkom, * 
sa ħdejn l-artal. 

Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr; * 
Alla tiegħi, jien lilek inkabbar. 

 
Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 
Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
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LEZZJONI QASIRA          Rum 13:13-14a 
 
Ngħixu kif jixraq, bħal f'binhar; mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żína u t-tbahrid, mhux bil-
ġlied u l-għira. Imma ilbsu lil Sidna Ġesù Kristu. 
 
V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA           I Tess 3:12-13 
Jalla l-Mulej ikattrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd, ħalli jqawwilkom 
qalbkom u jkollkom qdusija bla għajb quddiem Alla u Missierna, għal meta jiġi Sidna Ġesù mdawwar 
bil-qaddisin tiegħu! 
 
V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA ara 2 Tess 1:6.7.10 
 
Alla għad jagħmel is-sewwa, u għad iserraħ lilkom li qegħdin issofru, kif ukoll lilna, dak in-nhar li l-
Mulej Ġesù jfeġġ mis-smewwiet imdawwar bl-anġli tal-qawwa tiegħu, biex jieħu l-glorja mingħand 
il-qaddisin tiegħu u l-ġieħ minn dawk kollha li jkunu emmnu fih. 
 
V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 
 

Talba 
 

O Alla, inti taf b’liema fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-Milied; agħtina, nitolbuk, li 
jseħħilna naslu għall-hena bla qjies li nġarrbu fit-twelid ta’ Sidna, u li b’qalb ferħana niċċelebrawh 
dejjem b’solennità qaddisa. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Għeluq 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-II GĦASAR 
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V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, 
Kristu, dawl ta’ min fik jemmen, 
o Feddej ħanin tal-bniedem,  
agħti widen għat-talb tagħna 
 
Kif id-dnub fid-dinja daħal, 
bdiet il-mewt issaltan fuqna: 
iżda int tħassart lill-midneb 
u ridt tinżel issalvana. 
 
Meta ntemm iż-żmien, int għoġbok 
mill-Omm Xebba bla mittiefsa 
tiġi fostna bniedem bħalna,  
biex fejjaqtna mill-mard tagħna. 
 
O Mulej, quddiem setegħtek 
fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha 
għandhom jinżlu għarkubbtejhom,  
u kulħadd jistqarrek b’Sidu. 
 
Nitolbuk bil-qalb, o Mħallef 
li ġej tagħmel ħaqq mid-dinja,  
tul ħajjitna żommna mbiegħda 
minn kull ħbit ta’ l-għadu ħajjen. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Il-Mulej ġej, biex joqgħod mal-prinċpijiet u jikseb tron glorjuż. 
 

Salm 109 (110)1-5. 7 
 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * 
"Oqgħod fuq il-lemin tiegħi, 

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * 
mirfes taħt riġlejk." 

  
Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  

jibgħat il-Mulej minn Sijon: * 
 aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek. 
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Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek  
fuq l-għoljiet imqaddsa, * 

 sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek. 
  
Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * 

"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!"  
Sidi fuq il-leminija tiegħek, * 

jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu. 
 

Mill-wied jixrob fi triqtu, * 
għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu. 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
  u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Il-Mulej ġej, biex joqgħod mal-prinċpijiet u jikseb tron glorjuż. 
Ant. 2: Jinżel mill-muntanji l-ferħ, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja; għax il-Mulej, id-dawl tad-dinja, ġej 
bil-qawwa tiegħu. 
 

Salm 110 (111) 
 

Inrodd ħajr lill-Mulej b'qalbi kollha, * 
fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. 
 

Kbar huma l-għemejjel tal-Mulej; * 
ifittxuhom dawk kollha li jitgħaxxqu bihom. 

Kollu ġmiel u kobor għemil il-Mulej; * 
għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. 
 

Waqqaf tifkira bl-għeġubijiet tiegħu; * 
twajjeb u ħanin il-Mulej. 

Hu jagħti l-għajxien lil min jibża' minnu, * 
jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. 
 

Wera lill-poplu tiegħu l-qawwa ta' għemilu, * 
meta qassam lilhom art il-ġnus.  

Is-sewwa u l-ħaqq għemil idejh; * 
ta' min joqgħod fuqhom il-preċetti tiegħu, 

imwettqa għal dejjem ta' dejjem, * 
magħmula bis-sewwa u bid-dritt. 

Bagħat jifdi lill-poplu tiegħu, * 
wettaq għal dejjem il-patt tiegħu. 
  

Qaddis u tal-biża' hu ismu! * 
Il-bidu ta' l-għerf hu l-biża' tal-Mulej:  

tassew bil-għaqal kull min jimxi bih, * 
għal dejjem jibqa' t-tifħir tiegħu! 

 Glorja lill-Missier...... 
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Ant. 2: Jinżel mill-muntanji l-ferħ, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja; għax il-Mulej, id-dawl tad-dinja, ġej 
bil-qawwa tiegħu. 
Ant. 3: Ngħixu bil-ġustizzja u t-tjieba, u nistennew it-tama hienja u d-dehra ta’ Sidna. 
 

Kantiku ara Apok 19:1-2. 5-7 
 
Hallelujah 
Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa 
 Huma ta’ Alla tagħna, * 
(R/. Hallelujah) 
 Għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu. 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
 
Hallelujah 
Faħħru lil Alla tagħna, 
 Intom il-qaddejja kollha tiegħu, * 
(R/. Hallelujah) 
 intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar! 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
 
Hallelujah 
Għax ħa s-saltna l-Mulej,  
 Alla tagħna li jista’ kollox, * 
(R/. Hallelujah) 
 Nifirħu u nithennew, u nagħtuh glorja. 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
 
Hallelujah 
Għax wasal it-tieġ tal-Ħaruf, * 
(R/. Hallelujah) 
 u l-għarusa tiegħu ħejjiet ruħha. 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
Glorja. 
 
Ant. 3: Ngħixu bil-ġustizzja u t-tjieba, u nistennew it-tama hienja u d-dehra ta’ Sidna.  
 
LEZZJONI QASIRA            Fil 4:4-5 
 

 Ifirħu dejjem fil-Mulej: nerġa’ ngħidilkom, ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom, ħa jkunu jafu biha l-
bnedmin kollha. Il-Mulej qorob.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Uri lilna, Mulej, * it-tjieba tiegħek. Uri. 
V. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. * It-tjieba tiegħek. Glorja. Uri. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
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“Inti dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?” “Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li 
rajtu: l-għomja jaraw, il-mejtin iqumu, u l-Bxara t-tajba titħabbar lill-foqra, hallelujah.” 
 
 
Sena B 
Jien qiegħed ngħammed bl-ilma, imma f’nofskom, għad li intom ma tafuhx, hemm dak li għandu jiġi 
warajja. 
 
Sena Ċ 
Ġwanni wieġeb: “Ġej min hu aqwa minni: il-midra qiegħda f’idu biex iderri l-qiegħa tiegħu u jiġbor 
il-qamħ fil-maħżen”.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
“Inti dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?” “Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li 
rajtu: l-għomja jaraw, il-mejtin iqumu, u l-Bxara t-tajba titħabbar lill-foqra, hallelujah.” 
 
 
Sena B 
Jien qiegħed ngħammed bl-ilma, imma f’nofskom, għad li intom ma tafuhx, hemm dak li għandu jiġi 
warajja. 
 
Sena Ċ 
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Ġwanni wieġeb: “Ġej min hu aqwa minni: il-midra qiegħda f’idu biex iderri l-qiegħa tiegħu u jiġbor 
il-qamħ fil-maħżen”.  
 
PREĊI 
 
Ġesù Kristu, il-Feddej tagħna, huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu: 

Ejja, Mulej, u ibqa’ magħna. 
Iben ta’ Alla l-Għoli, int kont imħabbar lill-Verġni Marija mill-Anġlu Gabrijel: 
- ejja saltan fuq il-poplu tiegħek għal dejjem. 
Inti l-Qaddis ta’ Alla, li quddiemek Ġwanni qabeż bil-ferħ fil-ġuf ta’ Eliżabetta: 
- ejja biex tferraħ id-dinja kollha bis-salvazzjoni tiegħek. 
Ġesù Salvatur, ismek ħabbru l-anġlu lil Ġużeppi, ir-raġel ġust: 
- ejja salva ‘l-poplu tiegħek minn dnubiethom. 
Inti d-dawl tad-dinja, mistenni minn Xmun u l-ġusti kollha: 
- ejja fostna u kun il-faraġ tagħna. 
Żakkarija ħabbar il-miġja tiegħek fostna mill-għoli bħax-xemx tielgħa li qatt ma tgħib: 
- ejja dawwal lil dawk li qegħdin fid-dell tal-mewt. 
 
Missierna 

Talba 
 

O Alla, inti taf b’liema fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-Milied; agħtina, nitolbuk, li 
jseħħilna naslu għall-hena bla qjies li nġarrbu fit-twelid ta’ Sidna, u li b’qalb ferħana niċċelebrawh 
dejjem b’solennità qaddisa. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-
Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U 
TAS-SOLENNITAJIET 

 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
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iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
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Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 90 
 

Għad-dell tal-Għoli 
 

Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19). 
 
Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *  

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,  
għid lill-Mulej: †  

“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *  
Alla tiegħi, jien fik nittama.”  

 
Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *  

u mill-mard tal-mewt.  
Bir-rix tiegħu jgħattik, *  

u taħt ġwenħajh tistkenn.  
Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *  

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,  
minn pesta li tixtered fid-dlam, *  

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.  
 
Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *  

u għaxart elef fuq lemintek  
imma lejk id-deni ma jersaqx, *  

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.  
Int dan tarah biss b’għajnejk, *  

tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.  
Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *  

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.  
 
Ebda deni ma jiġrilek, *  

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.  
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Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *  
u jħarsuk fi triqatek kollha.  

Fuq idejhom jerfgħuk, *  
li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.  

Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *  
ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.  

 
La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *  

la għaraf ismi, jiena nħarsu.  
Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †  

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegĦu, *  
neħilsu u nerfagħlu ġiehu;  

u b’għomor twil nimlieh, *  
nurih is-salvazzjoni tiegħi.  

Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Apok 22, 4-5 
 
Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u  
ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun  
jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  



403 

 

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;  
issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull  
deni, biex nerġgħu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
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Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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17 ta’ Diċembru (Ferja privileġġjata) 

IT-TNEJN 

TAT-TIELET ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tat-Tnejn tat-III ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  
tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 
"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 
meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  

għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
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u triqati ma jagħrfux.' 
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Redentur tal-popli, ejja,  
uri l-frott tal-Verġni mbierka,  
ħa tistagħġeb l-art, xħin tisma’  
bi twelid hekk xieraq ‘l Alla.  
 
Il-Verb t’Alla, li ħa l-ġisem  
u sar bniedem minn Omm Verġni,  
kien imnissel mhux bħall-bqija,  
‘ma bil-qawwa ta’ l-Ispirtu.  
 
Bih ix-Xebba ssir Omm safja,  
xejn ma titlef minn xbubitha;  
Alla, b’għaġeb kbir ta’ qawwa,  
qisu f’tempju jgħammar fiha.  
 
Joħroġ mela minn kamartu  
ta’ sultan, bil-glorja mdawwar,  
qisu ġgant fiż-żewġ naturi,  
lest biex jibda l-ġirja tiegħu. 
Int, li dejjem daqs Missierek,  
tidher fostna bniedem bħalna,  
biex b’qawwietek treġġa’ f’saħħtu  
kull ma huwa dgħajjef fina.  
 
Il-maxtura fqajra tiegħek  
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ġa qed tiddi u l-lejl iddawwal  
b’dawl sabiħ u ġdid li jkeċċi  
dlam l-imgħoddi u l-fidi jkebbes. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu  
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Alla tagħna ġej bid-dieher, u ma jibqax sieket. 

 

Salm 49 (50) 

 

I 

 

Tkellem il-Mulej, Alla fuq l-allat, * 
u sejjaħ l-art. 

Minn fejn titla' x-xemx sa fejn tinżel, * 
minn Sijon, il-ġmiel tagħha, Alla wera d-dija tiegħu. 

Ġej Alla tagħna, ma jibqax sieket; * 
quddiemu nar li jeqred, madwaru tempesta qalila. 

Hu jsejjaħ is-smewwiet mill-għoli, * 
u l-art, biex jagħmel ħaqq mill-poplu tiegħu: 

"Iġimgħu 'l ħbiebi quddiemi, * 
li għamlu patt miegħi bis-sagrifiċċju." 

U jħabbru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu, * 
għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Alla tagħna ġej bid-dieher, u ma jibqax sieket. 

Ant. 2: Agħti ‘l Alla sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr.  

 

II 

 

"Isma', poplu tiegħi, għax se nitkellem, † 
Iżrael, għax se nixhed kontrik. * 
Jiena Alla, Alla tiegħek. 

Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek; * 
il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem quddiemi. 

Ma neħtieġ ebda għoġol minn tiegħek, * 
jew gidjien mill-imrieħel tiegħek. 
 

Għax tiegħi huma l-bhejjem tax-xagħri, * 
eluf huma l-bhejjem fuq l-għoljiet tiegħi. 

Jien nagħraf it-tjur kollha ta' l-ajru, * 
taħt għajnejja kull ma jimxi fir-raba'.  
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Li kont bil-ġuħ, m'hux se ngħid lilek, * 
għax tiegħi l-art u kull ma fiha. 
 

Huwa jien se niekol laħam il-gniedes, * 
jew nixrob id-demm tal-gidjien? 

Agħti 'l Alla sagrifiċċju ta' radd il-ħajr, * 
u rodd lill-Għoli l-wegħdiet tiegħek. 

Mbagħad sejjaħli f'jum id-dwejjaq; * 
jien neħilsek, u int tweġġaħni." 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Agħti ‘l Alla sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr.  

Ant. 3: Jien tjieba rrid, mhux sagrifiċċju; li tagħrfu ‘l Alla rrid, u mhux vittmi maħruqa. 
 

III 
 

Lill-ħażin, imma, Alla jgħidlu: † 
"Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi, * 
u żżomm fuq xufftejk il-patt tiegħi, 

int, li tobgħod it-twiddib, * 
u tixħet kliemi wara dahrek? 

Jekk tiltaqa' ma' ħalliel, tissieħeb miegħu; * 
u sehmek taqsam maż-żienja. 

Fommok ftaħt għall-ħażin, * 
u lsienek il-qerq jinseġ. 
 

Kontra ħuk toqgħod tpaċpaċ, * 
kontra bin ommok tqassas. 

Dan int għamilt, u jien bqajt sieket; * 
forsi ħsibt li jiena bħalek.  

Issa se nċanfrek, * 
u dan kollu nqiegħed quddiemek. 
 

Ifhmuha sewwa, intom li tinsew 'l Alla, *  
li ma naħtafkomx, u ħadd ma jeħliskom. 

Min iroddli sagrifiċċju ta' radd il-ħajr, * 
dan isebbaħni; 

lil min jimxi bis-sewwa * 
nurih is-salvazzjoni ta' Alla." 

 Glorja. 
 
Ant. 3: Jien tjieba rrid, mhux sagrifiċċju; li tagħrfu ‘l Alla rrid, u mhux vittmi maħruqa.  
 

V/. Il-Mulej ixandar kelmtu lil Ġakobb. 
R/. Il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael. 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija          Iż. 45:1-13 
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Ċiru jsalva lil Iżrael 
 

Dan jgħid il-Mulej lil Ċiru, il-midluk tiegħu: 
“Qbadtu minn idu l-leminija  
biex irażżan il-ġnus quddiemu  
u jħoll il-ħżiem ta' ġnieb is-sultan;  
jinfetħu l-bibien quddiemu,  
u ebda bieb ma jibqa' magħluq.  

"Quddiemek nimxi jien,  
u nwittilek il-mogħdijiet imħattba;  
inkisser il-bibien tal-bronż u l-istaneg tal-ħadid inqatta'.  
Nagħtik it-teżori fid-dlam moħbija,  
il-ħażniet fil-moħbiet mistura,  
biex tkun taf li jien, il-Mulej, Alla ta' Iżrael,  
li sejjaħtlek b'ismek.  

Minħabba Ġakobb il-qaddej tiegħi,  
u Iżrael il-maħtur tiegħi, 
jien nsejjaħlek b'ismek;  
tajtek isem ta' ġieħ qabel ma int kont tafni.  
Jien il-Mulej: m'hemmx ieħor,  
m'hemmx Alla ieħor ħliefi: 
jien ħażżimtek qabel ma int kont tafni, 
biex il-bnedmin jagħrfu,  
minn tlugħ ix-xemx sa nżulha, 
li ma hemm ħadd ħliefi.  
Jiena l-Mulej u ħadd aktar:  
jien sawwart id-dawl u ħlaqt id-dlam;  
jien nagħmel ir-riżq u noħloq id-deni;  
jien, Jahweh, li nagħmel dan kollu."  

"Qattru, smewwiet, mill-għoli,  
u jraxxax is-sħab il-ġustizzja;  
tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni,  
u tnibbet magħha l-ġustizzja.  
Jien il-Mulej, Jahweh, jien ħlaqtha. ”  

Ħażin għal min jitlewwem ma' min għamlu:  
xaqqufa ma' min jaħdem it-tajn!  
Jaqaw it-tafal jgħid lill-fuħħari:  
"X'inti tagħmel?"  
jew inkella xogħlu : "Int bla jdejn ? ”  
Ħażin għalih min jgħid lill-missier: "X'inti tnissel?"  
jew lill-mara: "X'inti tiled?"  

Dan jgħid il-Mulej,  
il-Qaddis ta' Iżrael, dak li sawwru:  
"Jaqaw tridu tistaqsuni x'ġej fuq uliedi;  
jew tordnawli fuq xogħol idejja?  
Jiena għamilt l-art, u ħlaqt il-bniedem fuqha.  
Jien, idejja firxu s-smewwiet,  
u l-qtajja' kollha tagħhom nikkmanda.  
Jiena qajjimtu biex jagħmel il-ġustizzja,  
u wettejtlu triqatu kollha.  
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Hu jibni belti, u jeħles l-ilsiera tiegħi,  
bla ħlas u bla għotjiet."  
Il-Kelma tal-Mulej ta' l-eżerċti.  

  

RESPONSORJU           Iż 45:8; ara 16:1 
 
R/. Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja: * Ħa tinferaq l-art u tinbet is-
salvazzjoni.  
V/. Ibgħata’, Mulej, il-Ħaruf ħa jsaltan fuq l-art, mill-belt ta’ Selgħa fid-deżert, għall-muntanja ta’ 
Sijon. * Ħa tinferaq l-art u tinbet is-salvazzjoni. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mill-Ittri tal-Papa San Ljun il-Kbir 
 

Il-misteru tal-ħbiberija tagħna ma’ Alla 
 

Xejn ma jiswielna ngħidu li Sidna, Bin Marija Verġni, hu bniedem tassew u perfett jekk ma nemmnux 
ukoll dak li l-Evanġelju jgħidilna dwar it-tnissil tiegħu bħala bniedem. 
 San Mattew jgħid: Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David, bin Abraham. Hu jsemmi t-tnissil 
tiegħu bħala bniedem ħolqa wara l-oħra, u jorbot is-sensiela kollha tat-tnissil sa Ġużeppi, l-għarus 
ta’ omm Sidna. 
 San Luqa jibda mit-tarf l-ieħor u, tarġa wara l-oħra, jasal fl-istess ras tal-ġens tal-bnedmin 
ħalli b’hekk juri li l-ewwel Adam u Adam il-ġdid għandhom l-istess natura waħda. 
 Bin Alla ried jgħallimna u jagħtina l-ġustifikazzjoni. Biex jagħmel dan hu, li jista’ kollox, seta’ 
deher fostna kif deher lill-patrijarki u lill-profeti, f’sura ta’ ġisem ta’ bniedem, bħal meta deher 
jissara, meta nstema’ jitkellem, meta ma ċaħadx laqgħa sabiħa li saritlu, jew meta kiel dak li 
qegħdulu quddiemu. 
 Imma dawn is-suriet ta’ bniedem, li huwa ħa, kellhom tifsira mistika li biha wrewna minn 
qabel in-natura vera ta’ Kristu bħala bniedem imnissel mill-missirijiet ta’ l-imgħoddi. 
 Imma l-misteru tal-ħbiberija ġdida tagħna ma’ Alla, misteru mfassal saminn dejjem, ma seħħ 
b’ebda waħda minn dawk is-suriet għax l-Ispirtu s-Santu kien għadu ma ġiex fuq il-Verġni, u l-qawwa 
ta’ Alla l-Għoli kienet għadha ma xeħtitx id-dell tagħha fuqha: dan il-misteru seħħ meta l-Għerf bena 
għalih innifsu dar fil-ġuf bla tebgħa ta’ Marija, jiġifieri meta l-Verb sar bniedem. B’hekk, dak li 
għamel iż-żminijiet twieled fiż-żmien billi għaqqad flimkien in-natura ta’ Alla u n-natura ta’ lsir 
f’persuna waħda; u dak li bih sar kollox, hu nnifsu tnissel u ġie fost l-għemejjel kollha ta’ jdejh. 
 Il-bniedem il-ġdid, magħmul f’sura ta’ ġisem midneb, ħa n-natura qadima tagħna; hu, li hu 
ta’ natura waħda mal-Missier, għoġbu jkun ukoll ta’ natura waħda ma’ l-omm li wilditu, u għaqqad 
miegħu n-natura tagħna, minbarra d-dnub biss. Kieku ma għamilx dan konna nibqgħu lkoll ilsiera 
taħt il-madmad tax-xitan, u r-rebħa li kiseb ma kienet tiswielna ta’ ebda fejda kieku ħa natura oħra li 
m’hijiex tagħna. 
 Minn dan it-tisħib ta’ l-għaġeb idda fuqna l-misteru tat-tnissil ġdid tagħna: aħna nitwieldu 
b’ħajja ġdida bis-saħħa ta’ dak l-istess Spirtu li bih tnissel u twieled Kristu. 
 Kien għalhekk li l-Evanġelista qal li dawk li emmnu twieldu mhux mid-demm, u lanqas mir-
rieda tal-ġisem, u lanqas mir-rieda tal-bniedem, imma minn Alla. 
  
RESPONSORJU ara Iż 11:10; Lq 1:32 

 
R/. L-għerq ta’ Ġesse jinżel biex isalva l-popli; lilu jfittxu l-ġnus: * U ismu jkun imsebbaħ. 
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V/. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru, u jsaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem. * U 
ismu jkun imsebbaħ. 

 
TALBA 

 
O Alla, li ħlaqt il-bniedem u fdejtu, int ridt li Ibnek isir bniedem minn Omm li baqgħet dejjem Verġni; 
fil-ħniena tiegħek ilqa’ t-talb tagħna, biex Ibnek il-waħdieni, li sar bniedem bħalna, jagħtina sehem 
fin-natura tiegħu ta’ Alla. Hu, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

 
IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Il-profeti, b’leħen għoli,  
ħabbru l-miġja tal-Messija  
f’din id-dinja, biex jagħtina  
grazzja, fidwa w salvazzjoni. 
 
Riesaq issa l-jum mistenni  
li l-ferħ tiegħu jimla ‘l qlubna;  
nitħejjew għall-bxara t-tajba  
tas-sebħ kbir li se jxandrilna.  
 
Għax f’din l-ewwel miġja tiegħu  
mhux b’kastig f’idejh ġej Kristu,  
imma biex il-ġrieħi jfejjaq,  
ħalli jsalva dak li ntilef.  
 
Iżda wkoll jenħtieġ li nishru,  
għax ma jdumx ma jerġa’ jiġi  
biex lil ħbiebu jrodd ħlas tajjeb  
u jiftħilhom bieb is-saltna.  
 
Għandna b’wegħda d-dawl ta’ dejjem,  
li diġà nilmħuh iżernaq;  
rajna l-kewkba tfeġġ fil-għoli  
biex għas-sema tistedinna. 
 
Kristu temm ix-xewqa tagħna  
li narawk kif int, ta’ Alla:  
ħa tkun dehra li titfisser  
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b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Ġej il-Mulej. Il-Prinċep tas-slaten ta’ l-art; hieni min ikun imħejji biex imur jilqghu.  
 

Salm 83 (84) 
 

Kemm hi għażiża d-dar tiegħek, * 
Mulej ta' l-eżerċti! 

Tixxennaq u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej; * 
ngħanni ferħan b'ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj. 

Sa l-għasfur isib fejn jgħammar, * 
u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-artali tiegħek;  

hemm hi tqiegħed iż-żgħar tagħha, * 
Mulej ta' l-eżerċti, Sultan u Alla tiegħi! 
 

Henjin dawk li jgħammru f'darek; * 
huma jfaħħruk għal dejjem. 

Henjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom, * 
li għandhom għal qalbhom  
 il-pellegrinaġġ għat-tempju. 
 

Huma u għaddejja minn wied niexef, † 
ibiddluh f'nixxiegħa ta' ilma; * 
u x-xita bikrija tbiddlu f'għadajjar. 

Jimxu minn belt għal belt, *  
sa ma jidhru quddiem Alla f'Sijon. 
 

Mulej, Alla ta' l-eżerċti, isma' talb tiegħi; * 
agħti widen, Alla ta' Ġakobb. 

Ħares, o Alla, lejn it-tarka tagħna, * 
ħares lejn is-sultan, il-midluk tiegħek. 

Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek * 
aħjar minn elf jum f'post ieħor;  

aħjar noqgħod fuq l-għatba ta' dar Alla tiegħi * 
milli ngħammar fit-tined tal-ħżiena. 
 

Għax xemx u tarka l-Mulej Alla, * 
ħniena u ġieħ hu jagħti lilna.  

Ebda ġid ma jiċħad il-Mulej * 
lil min jimxi bis-sewwa. 

Mulej ta' l-eżerċti, * 
hieni l-bniedem li jittama fik! 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Ġej il-Mulej. Il-Prinċep tas-slaten ta’ l-art; hieni min ikun imħejji biex imur jilqghu.  
Ant. 2: Għannu lill-Mulej għanja ġdida; jinstema’ t-tifħir tiegħu sa mit-trufijiet ta’ l-art.  
 

Kantiku Iż 2:2-5 
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Għad jiġri fl-aħħar jiem † 

li l-għolja tad-dar tal-Mulej * 

togħla 'l fuq mill-qċaċet tal-muntanji;  

hija tintrefa 'l fuq mill-għoljiet, * 

u lejha għad jiġru l-ġnus kollha.  

 

Kotra ta' popli *  

għad jiġu u jgħidu:  

"Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej, * 

lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakobb,  

biex jgħallimna triqat tiegħu, * 

u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu.  

Għax minn Sijon toħroġ il-liġi, *  

u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm." 

  

Il-Mulej jagħmel il-ħaqq bejn il-ġnus, * 

u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli;  

u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet, * 

u l-lanez tagħhom fi mnieġel.  

Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor, * 

u s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed.  

Ejja, dar ta’ Ġakobb, * 

ħalli nimxu fid-dawl tal-Mulej! 

Glorja. 

 
Ant. 2: Għannu lill-Mulej għanja ġdida; jinstema’ t-tifħir tiegħu sa mit-trufijiet ta’ l-art.  
Ant. 3: Bin il-bniedem, meta jiġi, se jsib il-fidi fuq l-art?  
 

Salm 95 (96) 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida; * 
għannu lill-Mulej fl-art kollha! 

Għannu lill-Mulej, bierku ismu! * 
Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. 

Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, * 
fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu. 

 Kbir il-Mulej, ta' min ifaħħru ħafna, * 
tal-biża' aktar mill-allat kollha. 

Għax kollha frugħa l-allat tal-popli; * 
Jaħweh hu li għamel is-smewwiet! 

Ġmiel u sebħ huma quddiemu, * 
qawwa u sbuħija fis-santwarju tiegħu. 

  
Agħtu lill-Mulej, familji tal-popli, † 

agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa; 
agħtu lill-Mulej is-sebħ ta' ismu!  

Ġibulu l-offerti, † 
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u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu; * 
inxteħtu quddiem il-Mulej b'tiżjin qaddis;  

triegħdu quddiemu, nies kollha ta' l-art! * 
Għidu fost il-ġnus: "Il-Mulej isaltan!"  

Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek; * 
hu li jiġġudika l-popli bis-sewwa. 

  
Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art, * 

ħa jħabbat il-baħar u kull ma fih, 
ħa jifraħ ir-raba' u kull ma fih, * 

u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk 
quddiem il-Mulej, għax ġej, * 

għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art.  
Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, * 

u mill-popli bis-sewwa tiegħu. 
 Glorja. 
 
Ant. 3: Bin il-bniedem, meta jiġi, se jsib il-fidi fuq l-art?  
 
LEZZJONI QASIRA Iż 11:1-3a 
  

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta' Ġesse, għad tinbet rimja minn għeruqu: fuqu jistrieħ l-ispirtu 
tal-Mulej, l-ispirtu ta' l-għerf u d-dehen, l-ispirtu ta' l-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu tax-xjenza u 
tal-pjetà, u jimtela bl-ispirtu tal-biża’ tal-Mulej.  

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R/. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V/. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Kunu afu li s-Saltna ta’ Alla hi fil-qrib; tassew, ngħidilkom, li ma tiddawwarx.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  
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għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Kunu afu li s-Saltna ta’ Alla hi fil-qrib; tassew, ngħidilkom, li ma tiddawwarx.  
 
PREĊI  
 
Alla l-Missier, skond il-pjan etern tiegħu, ried isalva l-poplu tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu: 

Ħares il-poplu tiegħek, Mulej. 
O Alla, int wegħidt rimja qaddisa lill-poplu tiegħek: 
- ħares il-qdusija tal-Knisja tiegħek. 
Ħajjar lil qalbna, Mulej, għall-kelma tiegħek: 
- wettaq il-fidili tiegħek fi qdusija bla għajb. 
Żommna fl-imħabba ta’ l-Ispirtu Qaddis tiegħek: 
- biex niksbu ħniena mingħand Ibnek, li ġej. 
Qawwina sa l-aħħar, Alla ta’ ħniena bla tarf: 
- sa jum il-miġja ta’ Sidna Ġesù Kristu. 
 
Missierna 

Talba 
 
O Alla, li ħlaqt il-bniedem u fdejtu, int ridt li Ibnek isir bniedem minn Omm li baqgħet dejjem Verġni; 
fil-ħniena tiegħek ilqa’ t-talb tagħna, biex Ibnek il-waħdieni, li sar bniedem bħalna, jagħtina sehem 
fin-natura tiegħu ta’ Alla. Hu, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
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INNU 
 
B’qima kbira w tjieba sħiħa,  
miġburin f’dis-siegħa mbierka,  
nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,  
ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu. 
 
Biex jagħtina d-don li nkunu  
tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,  
li bħalissa ntbagħat u tqassam  
fuq l-appostli, skond il-wegħda.  
 
Bit-tqassim tad-doni tiegħu,  
żejjen kollox bis-sbuħija  
il-Missier, li ħejja s-saltna  
tas-smewwiet għall-hena tagħna. 
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq  
biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,  
quddiem Alla nressqu talbna,  
b’radd il-ħajr u kull foħrija.  
 
Għaliex din kienet is-siegħa  
li, bis-sagrifiċċju veru  
tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna  
mis-salib is-salvazzjoni. 
 
Lill-Mulej għalhekk nitolbu  
biex jimliena b’dawl il-grazzja  
tas-salib li d-dija tiegħu  
tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
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Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
F’din it-tielet talba mqaddsa  
ta’ mal-jum infaħħru ‘l Alla  
b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna  
li fi mħabbtu llum bagħtilna.  
 
Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb  
fil-misteru għoli tiegħu;  
u, fid-dawl tal-maġisteru  
ta’ San Pietru, lejh inħaffu.  
 
F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,  
nitolbuhom jgħassu fuqna  
biex il-passi dgħajfa tagħna  
jitqawwew bi Kristu Sidna.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

XII (Lamed) 
 

Għal dejjem, Mulej, il-kelma tiegħek; * 
hi mwaqqfa fis-sod fis-smewwiet. 

Minn nisel għal nisel il-fedeltà tiegħek; * 
fuq l-art waqqaftha, u żammet fis-sod. 
 

B'digriet tiegħek għadhom sħaħ sa llum; * 
għax kollox hu għall-qadi tiegħek. 

Li ma sibtx l-hena fil-liġi tiegħek, * 
kont nintemm fin-niket tiegħi. 
 

Ma ninsa qatt il-preċetti tiegħek, * 
għax bihom int tagħtini l-ħajja. 

Tiegħek jien; salvani int! * 
Jiena nfittex il-preċetti tiegħek. 
 

Jgħassuli l-ħżiena biex jeqirduni; * 
imma jien ħsiebi fil-preċetti tiegħek. 

Jien rajt it-tmiem ta' kull ma jgħaddi; * 
imma bla tarf il-kmandamenti tiegħek. 

 Glorja. 
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Salm 70 (71) 

 
I 

 
Fik, Mulej, jien nistkenn; * 

ma jkolli qatt għax ninfixel. 
Għall-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni; * 

agħtini widen u fittex eħlisni. 
  
Kun sur ta' kenn għalija; † 

int wegħedt li tiġi dejjem issalvani,  
għax blata u fortizza int għalija. 

Alla tiegħi, ħarisni minn id il-ħażin, * 
minn id il-qarrieq u l-kiefer. 

  
Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi; * 

Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żgħożiti. 
Fuqek intlaqt sa minn twelidi, † 

sa minn ġuf ommi inti ħadtni; * 
inti dejjem it-tifħir tiegħi. 

Ħafna huma dawk li stagħġbu bija, * 
iżda inti l-kenn qawwi tiegħi. 

  
Mimli fommi b'tifħirek, * 

u b'sebħek il-jum kollu. 
Twarrabnix meta nasal għax-xjuħija; * 

titlaqnix meta tħallini saħħti. 
Għax fuqi jitkellmu l-għedewwa tiegħi; * 

dawk li jonsbuli ħajti flimkien ifesfsu. 
"Alla nsieh!", huma jgħidu, * 

"Għalih! Aqbduh! Ħadd ma jeħilsu." 
  
O Alla, toqgħodx 'il bogħod minni; * 

Alla tiegħi, fittex għinni. 
Ħa jistħu u jinfnew dawk li jixluni; * 

jimtela biż-żebliħ u l-għajb minn iridli d-deni. 
 Glorja. 
 

II 
 

Imma jien nibqa' dejjem nittama, * 
u nkattar it-tifħir kollu tiegħek. 

Fommi jxandar il-ġustizzja tiegħek, † 
il-jum kollu l-għemejjel ta' l-għajnuna tiegħek, * 
għalkemm jien stess ma nafx kif ngħoddhom. 

  
Nersaq quddiem il-kobor tiegħek, Mulej Sidi, * 

biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar. 
O Alla, sa minn żgħożiti int għallimtni; * 
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u jien s'issa għadni nxandar għeġubijietek. 
Mqar meta nixjieħ u jibjad xagħri, * 

la tinsinix, o Alla;  
sakemm inxandar għemil idejk lil kull nisel, * 

il-qawwa tiegħek lil kull min għad jiġi. 
  
M'ogħla s-smewwiet il-ġustizzja tiegħek, o Alla! † 

Ħwejjeġ kbar int għamilt; * 
min hu bħalek, o Alla! 

Minn għawġ kbir u qalil int għaddejtni; † 
iżda int terġa' tagħtini l-ħajja, * 
minn qiegħ l-art terġa' ttellagħni. 

Kattarli l-kobor tiegħi; * 
erġa' agħtini l-faraġ tiegħek. 

  
U jiena nfaħħrek bl-arpa † 

għall-fedeltà tiegħek, Alla tiegħi;  
ngħannilek biċ-ċetra, Qaddis ta' Iżrael. 

Jifirħu xufftejja jien u ngħannilek; * 
tifraħ ruħi, li inti fdejtli. 

U lsieni l-jum kollu jitħaddet  
fuq il-ġustizzja tiegħek, * 

 għax waqa' fl-għajb u l-mistħija  
min iridli d-deni. 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA           Iż 4:2 
 

Dakinhar ir-rimja tal-Mulej tkun ġmiel u glorja, u l-frott ta’ l-art tkun kburija u żina tal-fdal 
ta’ Iżrael.  

 

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
LEZZJONI QASIRA            Iż 4:3 
 

Min jibqa’ f’Sijon u min jitħalla f’Ġerusalemm qaddis jissejjaħ, kull min jitniżżel fil-ktieb 
tal-ħajja f’Ġerusalemm.  

 

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
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Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Iż 61:11 
 

Bħalma l-art tnibbet l-inbiet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżrugħ fih, hekk Sidi l-Mulej 

inibbet il-ġustizzja u t-tifħir quddiem kollha kemm huma l-ġnus. 

  

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
O Alla, li ħlaqt il-bniedem u fdejtu, int ridt li Ibnek isir bniedem minn Omm li baqgħet dejjem Verġni; 
fil-ħniena tiegħek ilqa’ t-talb tagħna, biex Ibnek il-waħdieni, li sar bniedem bħalna, jagħtina sehem 
fin-natura tiegħu ta’ Alla. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

O Marija, Verġni mbierka,  
ilqa’ fil-ġuf safi tiegħek  
il-Verb t’Alla, mibgħut lilna  
mill-Missier biex isalvana.  
 
Mis-smewwiet bil-qawwa fuqek  
jinżel dell l-Ispirtu s-Santu:  
inti ġġib lil Kristu Sidna,  
Iben il-Missier u daqsu.  
 
Dan hu l-bieb ta’ tempju mqaddes,  
għal kulħadd magħluq u msakkar,  
għaliex qatt u ‘l ħadd ma nfetaħ  
ħlief għall-Prinċep l-Għoli waħdu.  
 
Dan hu s-Sid, mill-bidu mnissel,  
kien imwiegħed lill-profeti;  
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hu, minn Gabrijel imħabbar,  
twieled fostna bniedem bħalna.  
 
Ħa jifirħu mela l-anġli,  
jithennew il-popli kollha:  
Alla l-kbir fi mħabbtu ċċekken  
biex isalva dak li ntilef.  
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Ġej il-Mulej, il-prinċep tas-slaten ta’ l-art; hieni min ikun imħejji biex imur jilqgħu.  
 

Salm 122 (123) 
 

Lejk nerfa' għajnejja, * 
int li tgħammar fis-smewwiet. 
 

Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidhom; * 
bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha;  

hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna, * 
sa ma jkollu ħniena minna. 

  
Ħenn għalina, Mulej, ħenn għalina, * 

għax mitmugħa sax-xaba' bit-tagħjir. 
Mxebbgħa għall-aħħar ruħna * 

biż-żebliħ ta' l-għonja, bit-tagħjir tal-kburin. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Ġej il-Mulej, il-prinċep tas-slaten ta’ l-art; hieni min ikun imħejji biex imur jilqgħu.  
Ant. 2: Għannu lill-Mulej għanja ġdida, jinstema t-tifħir sa mit-ttrufijiet ta’ l-art.  
 

Salm 123 (124) 
 

Li ma kienx il-Mulej magħna * 
 - ħa jgħid hekk Iżrael – 

li ma kienx il-Mulej magħna, * 
meta qamu għalina n-nies, 

ħajjin kienu jibilgħuna, * 
meta nxtegħlu bl-għadab għalina. 

 
L-ilma kien jgħarraqna, *  

il-wied kien jgħaddi minn fuqna; 
minn fuqna kien jgħaddi * 

mewġ ta' l-ilma qawwi. 
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Imbierek il-Mulej, *  

li ma telaqniex priża għal snienhom. 
Ħajjitna bħal għasfur ħelset mix-xbiek tan-nassaba. * 

Ix-xibka tqattgħet, u aħna ħrabna. 
 

L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej, * 
li għamel is-sema u l-art. 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Għannu lill-Mulej għanja ġdida, jinstema t-tifħir sa mit-ttrufijiet ta’ l-art.  
Ant. 3: Bin il-bniedem, meta jiġi, se jsib il-fidi fuq l-art?  
 

Kantiku (Ef 1:3-10) 
 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, * 

  li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali, 

fis-smewwiet fi Kristu. 

Hekk hu għażilna fih, † 

sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, * 

biex inkunu qaddisa u bla tebgħa  

quddiemu fl-imħabba. 

Iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulied adottivi † 

permezz ta' Ġesù Kristu; * 

hekk għoġob lir-rieda tajba tiegħu,  

għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, * 

li biha mliena fil-Maħbub tiegħu. 

 

Fih aħna għandna l-fidwa, bid-demm tiegħu, * 

il-maħfra tad-dnubiet,  

skond l-għana tal-grazzja tiegħu. * 

li biha fawwarna fl-għerf u l-għaqal kollu: 

hu għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu; † 

skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel, * 

u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet;  

 

jiġifieri, li kollox jinġabar taħt Ras waħda, li hu Kristu, * 

kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art. 

 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Bin il-bniedem, meta jiġi, se jsib il-fidi fuq l-art?  
 
LEZZJONI QASIRA           1 Tess 5:23-24 
 

Alla tas-sliem iqaddiskom f’kollox, u jżommkom sħaħ bla mittefsa, fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-
ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesù Kristu. Fidil hu Alla li sejjħilkom u huwa jagħmel dan.  

 

 RESPONSORJU QASIR 
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R/. Uri lilna, Mulej, * it-tjieba tiegħek. Uri. 
V/. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. * It-tjieba tiegħek. Glorja. Uri. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

O Għerf, li ħriġt minn fomm Alla l-Għoli, li tifrex il-qawwa tiegħek minn tarf għall-ieħor ta’ l-
art u tqassam kollox sewwa, ejja għallimna triq il-għaqal. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

O Għerf, li ħriġt minn fomm Alla l-Għoli, li tifrex il-qawwa tiegħek minn tarf għall-ieħor ta’ l-
art u tqassam kollox sewwa, ejja għallimna triq il-għaqal. 
 
PREĊI 
 
Kristu huwa l-ferħ u l-hena ta’ kull min jemmen fih. Insejjħulu bil-qalb u ngħidulu:  

Ejja, Mulej, la tiddawwarx. 
Kollna ferħana qegħdin nistennew il-miġja tiegħek: 
- ejja, Mulej Ġesù. 
Int Alla qabel kull żmien: 
- ejja salvana f’dan iż-żmien.  
Int ħlaqt id-dinja u kull ma jgħix fiha: 
- ejja ifdi għemil idejk. 
Int ma stmerrejtx issir bniedem bħalna:  
- ejja eħlisna mis-saltna tal-mewt. 
Int ġejt biex ikollna l-ħajja bil-kotra: 
- ejja agħtina l-ħajja ta’ dejjem. 
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Int ridt tiġbor il-bnedmin kollha fis-saltna tiegħek: 
- iġbor miegħek lil dawk li qegħdin jistennew id-dehra ta’ wiċċek. 
 
Missierna 
 

Talba 
 

O Alla, li ħlaqt il-bniedem u fdejtu, int ridt li Ibnek isir bniedem minn Omm li baqgħet dejjem Verġni; 
fil-ħniena tiegħek ilqa’ t-talb tagħna, biex Ibnek il-waħdieni, li sar bniedem bħalna, jagħtina sehem 
fin-natura tiegħu ta’ Alla. Hu, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
IT-TNEJN  

 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun Ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, Ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad: 
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V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Kristu, dija w jum imsebbaħ,  
bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:  
int tassew tad-dawl id-dija,  
int xandȃr tad-dawl għall-hienja.  
 
Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,  
f’dan il-lejl li ġej ħarisna;  
ikun fik il-mistrieħ tagħna,  
‘tina ftit sigħat ta’ heda.  
  
Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,  
qalbna tibqa’ tishar miegħek;  
midd, Mulej, il-leminija  
bħala kenn ħanin fuq ħbiebek. 
 
Ejja, Salvatur setgħani,  
qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,  
wennes lill-qaddejja tiegħek,  
li biex fdejthom xerridt demmek.  
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier u lill-Ispirtu  
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Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.  
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Int, Alla Sidi, iddum biex tagħdab, u kollok tjieba. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 85 (86) 
 

Talba ta’ fqir fil-hemm 
Imbierek Alla, li jfarraġna fid-dwejjaq kollha tagħna. (2 Kor 1:3.4) 
 

Agħtini widen, Mulej, u weġibni, * 
għaliex jiena msejken u fqajjar. 

Ħarisli ħajti, għax jiena twajjeb, * 
salva l-qaddej tiegħek, għax fik jittama. 

  
Int Alla tiegħi, ħenn għalija, Sidi, * 

għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. 
Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, * 

għax lejk, Sidi, jien nerfa' ruħi. 
Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer, * 

kollok tjieba għal kull min isejjaħlek. 
  
Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi, * 

isma' l-leħen ta' l-ilfiq tiegħi. 
F'jum in-niket tiegħi nsejjaħlek, * 

għax inti żgur tweġibni. 
 

Ħadd m'hu bħalek fost l-allat, Mulej, * 
u xejn bħall-għemil tiegħek. 

Il-ġnus kollha, li għamilt, jiġu jinxteħtu quddiemek, * 
u jsebbħu ismek, Sidi. 

Għax kbir int, u għemejjel ta' l-għaġeb tagħmel; * 
int waħdek Alla! 
 

Urini, Mulej, triqatek, † 
biex nimxi fis-sewwa tiegħek; * 
agħtini qalb waħda, biex ikolli l-biża' ta' ismek. 

B'qalbi kollha niżżik ħajr, Mulej Alla tiegħi, * 
u nsebbaħ ismek għal dejjem. 

Għax kbira hi t-tjieba tiegħek miegħi, * 
int ħlistni minn qiegħ l-imwiet. 
 

O Alla, nies kburin qamu għalija, † 
ġemgħa nies qawwija jonsbuli ħajti; * 
huma nies li ma jagħtux kasek. 
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Int, Alla Sidi, ħanin u twajjeb, * 
iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltà. 

Ħares lejja u ħenn għalija, † 
agħti qawwa lill-qaddej tiegħek, * 
salva l-iben tal-qaddejja tiegħek. 

Urini sinjal ta' tjubitek, † 
ħa jaraw u jitħawwdu l-għedewwa tiegħi; * 
għax int, Mulej, tgħinni u tfarraġni. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Int, Alla Sidi, iddum biex tagħdab, u kollok tjieba. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA 1 Tess 5:9-10 
 
Alla għażilna biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesù Kristu, li miet għalina, sabiex, sew jekk 
inkunu nishru u sew jekk inkunu rieqda meta jiġi, ngħixu ħaġa waħda miegħu.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU          Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
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Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
 

Mulej, agħtina l-mistrieħ għas-saħħa ta’ ġisimna, u agħmel li dak li żrajna llum bil-ħidma 
tagħna jnissel frott li jibqa’ għal dejjem. Bi Kristu Sidna. R/. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
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lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  
O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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18 ta’ Diċembru (Ferja privileġġjata) 

IT-TLIETA  

TAT-TIELET ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tat-III ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  
tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 
"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 
meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  

għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
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u triqati ma jagħrfux.' 
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Redentur tal-popli, ejja,  
uri l-frott tal-Verġni mbierka,  
ħa tistagħġeb l-art, xħin tisma’  
bi twelid hekk xieraq ‘l Alla.  
 
Il-Verb t’Alla, li ħa l-ġisem  
u sar bniedem minn Omm Verġni,  
kien imnissel mhux bħall-bqija,  
‘ma bil-qawwa ta’ l-Ispirtu.  
 
Bih ix-Xebba ssir Omm safja,  
xejn ma titlef minn xbubitha;  
Alla, b’għaġeb kbir ta’ qawwa,  
qisu f’tempju jgħammar fiha.  
 
Joħroġ mela minn kamartu  
ta’ sultan, bil-glorja mdawwar,  
qisu ġgant fiż-żewġ naturi,  
lest biex jibda l-ġirja tiegħu. 
Int, li dejjem daqs Missierek,  
tidher fostna bniedem bħalna,  
biex b’qawwietek treġġa’ f’saħħtu  
kull ma huwa dgħajjef fina.  
 
Il-maxtura fqajra tiegħek  
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ġa qed tiddi u l-lejl iddawwal  
b’dawl sabiħ u ġdid li jkeċċi  
dlam l-imgħoddi u l-fidi jkebbes. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu  
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Iqum Alla! Jaħarbu minn quddiemu dawk li jobogħduh. 

 

Salm 67 (68) 

 

I 

 

Iqum Alla! Jixxerrdu l-għedewwa tiegħu; * 
jaħarbu minn quddiemu dawk li jobogħduh. 

Bħalma d-duħħan mar-riħ jixtered, † 
bħalma jdub ix-xama' quddiem in-nar,  
hekk jinqerdu l-ħżiena quddiem Alla. 

Imma l-ġusti jithennew quddiem Alla, * 
jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. 

  
Għannu lil Alla, faħħru ismu, * 

wittu t-triq lil dak li ġej riekeb fuq is-sħab.  
Tgħaxxqu fil-Mulej, * 

aqbżu bil-ferħ quddiemu.  
Missier l-iltiema u difensur tar-romol, * 

hekk hu Alla fl-għamara mqaddsa tiegħu. 
Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom, † 

u lill-ħabsin bir-riżq joħroġhom; * 
imma s-suppervi telaqhom jgħammru  
 fid-deżert jikwi. 
 

O Alla, int u ħiereġ quddiem il-poplu tiegħek, *  
int u tiela' mid-deżert, 

triegħdet l-art, u sa s-smewwiet inħallu * 
quddiem Alla tas-Sinaj, Alla ta' Iżrael. 

Xita bil-kotra inti bgħatt, o Alla,  
fuq l-art, wirt tiegħek, * 

 u meta kienet bil-għatx inti ħjejtha.  
Il-poplu tiegħek għammar fiha, * 

fi tjubitek, o Alla, għall-fqajjar ħejjejtha. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Iqum Alla! Jaħarbu minn quddiemu dawk li jobogħduh.  
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Ant. 2: Alla tagħna hu Alla li jsalvana; il-Mulej Sidna mill-mewt jeħlisna. 

 

II 

 

Il-Mulej Sidi jagħti ordni, * 
u ħafna huma n-nisa li jagħtu l-bxara:  

"Ħarbu, ħarbu s-slaten bl-eżerċti! * 
X'intom titnikkru qalb l-imrieħel? 

In-nisa tad-dar qegħdin jaqsmu l-priża, † 
sbieħ bħal ħamiema bi ġwienaħ bħall-fidda, * 
b'rixha mżejjen b'deheb safrani. 

Meta Alla li jista' kollox ferrex is-slaten, * 
xita ta' silġ niżlet fuq Salmon." 

  
Għolja ta' Alla hi l-għolja ta' Basan, * 

għolja b'ħafna qċaċet hi l-għolja ta' Basan. 
Imma għax tħares bl-għira, għolja ta' ħafna qċaċet, †  

lejn l-għolja li Alla għażel b'għamartu? * 
Fiha għoġbu joqgħod il-Mulej għal dejjem. 

L-imriekeb tal-Mulej eluf ta' eluf; * 
bihom ġie Sidi mis-Sinaj għas-santwarju. 

Int tlajt fil-għoli, bl-ilsiera warajk, †  
bnedmin int ħadt b'għotjiet tiegħek, * 
mqar dawk li ma ridux joqogħdu għalik, Mulej Alla. 

Imbierek Sidi l-Mulej minn jum għal ieħor! * 
Jieħu ħsiebna Alla, is-salvatur tagħna.  

Alla tagħna hu Alla li jsalvana; * 
il-Mulej Sidna mill-mewt jeħlisna. 

Alla jfarrak l-għedewwa tiegħu, *  
ikisser ir-ras ta' min jimxi bil-ħażen. 
 

Qal Sidi l-Mulej: "Minn Basan inġibhom, * 
lura nġibhom minn qiegħ il-baħar, 

biex tgħaddas riġlek f'demmhom,  
u l-għedewwa tiegħek jikluhom il-klieb." 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Alla tagħna hu Alla li jsalvana; il-Mulej Sidna mill-mewt jeħlisna. 

Ant. 3: Slaten ta’ l-art, għannu lil Alla, faħħru bid-daqq lil Sidi l-Mulej. 
 

III 
 

Tfaċċa d-dħul tiegħek, o Alla, fis-santwarju, * 
id-dħul ta' Alla tiegħi, is-sultan tiegħi. 

L-għannejja quddiem, l-istrumenti wara, * 
f'nofshom it-tfajliet bit-tanburlin: 

"Bierku 'l Alla fil-laqgħat tagħkom; * 
bierku l-Mulej fil-ġemgħat ta' Iżrael." 

Quddiem miexi Benjamin, * 
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l-iżgħar fost it-tribù,  
il-kapijiet ta' Ġuda bi ħġarhom, * 

il-kapijiet ta' Żabulon, il-kapijiet ta' Neftali. 
Ibgħat, o Alla, il-qawwa tiegħek, * 

wettaq, o Alla, dik il-qawwa li ħaddimt għalina. 
Lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm, * 

għalik is-slaten iġibu l-għotjiet. 
Ċanfar dik il-bhima fil-qasab tan-Nil, * 

dawk il-popli, bħal qabda gniedes  
 bl-għoġiela tagħhom,  

sa ma jumiljaw ruħhom u jiġuk b'rigali tal-fidda; * 
ferrex il-popli li jħobbu l-gwerer.  

Ħa jiġu l-kbarat mill-Eġittu; * 
tiftaħ l-Etjopja idejha lejn Alla. 

  
Slaten ta' l-art, għannu lil Alla, * 

faħħru bid-daqq lil Sidi l-Mulej: 
lil dak li jirkeb fuq is-smewwiet, * 

fuq is-smewwiet ta' dejjem.  
Arawh! Se jsamma' leħnu, leħen qawwi: * 

"Agħrfu l-qawwa ta' Alla!"  
 

Fuq Iżrael il-kobor tiegħu; * 
fis-smewwiet il-qawwa tiegħu. 

Tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu! * 
Hu Alla ta' Iżrael,  

li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu. * 
Imbierek Alla! 

 Glorja. 
 
Ant. 3: Slaten ta’ l-art, għannu lil Alla, faħħru bid-daqq lil Sidi l-Mulej. 
 
V/. Qumu u erfgħu raskom.  
R/. Għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. 
 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija          Iż. 46:1-13 
 

Il-Mulej kontra l-idoli ta’ Babel 
 

  Iltewa Bel, tgħawweġ Nebo!  

Saru xbihathom tagħbija għall-bhejjem,  

tagħbija għad-dbejjeb;  

tagħbija għall-bhejjem għajjiena.  

Tgħawwġu u ltwew flimkien,  

ma jifilħux isalvaw ‘il min iġorrhom;  

u huma nfushom imorru fil-jasar.  
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“Isimgħuni, dar Ġakobb,  

u fdal kollu ta' Iżrael;  

ġarrejtkom sa mit-twelid,  

erfajtkom sa mill-ġuf;  

sa xjuħitkom jien dejjem hu,  

sa xejbitkom jien nibqa' nġorrkom;  

jiena għamilt dan, u nġorrkom nibqa’,  

inżommkom u nsalvakom.”  

Ma' min se xxebbhuni u ddaqqsuni?  

Tqabbluni bħallikieku ndaqs?  

Dawk li joħorġu d-deheb mill-but  

u jiżnu l-fidda bil-miżien,  

jikru l-arġentier biex jagħmlilhom alla,  

li mbagħad quddiemu jmilu  

u jqimuh wiċċhom ma' l-art. 

Jerfgħuh fuq l-ispallejn  

u jqegħduh f'postu u jibqa' hemm,  

u minn postu ma jiċċaqlaqx.  

Jekk xi ħadd isejjaħlu, ma jweġibx:  

minn hemm ma jeħilsuhx.  

Ftakru f'dan u u istħu minn xulxin.  

Aħsbu fih, ja midinbin.  

Ftakru fl-ibgħad żminijiet,  

għax jien hu Alla,  

u ħadd ħliefi ma hemm.  

Jien Alla u ma hemm ħadd bħali.  

Jien li ngħarraf sa mill-bidu t-tmiem,  

u sa mill-qedem ħwejjeġ li ma sarux;  

jien li ngħid: 'Fehemti sseħħ”,  

u kull ma jogħġobni jsir.  

Insejjaħ mill-lvant tajra tal-priża,  

minn art fil-bogħod il-bniedem li hemm fi ħsiebi.  

Tkellimt u hekk inġiegħlu jseħħ;  

hekk iddeċidejt, u hekk nagħmel.  

Isimgħu lili, intom ta’ qalb iebsa,  

intom imbiegħda mis-sewwa.  

Inqarreb il-ġustizzja tiegħi  

li m'hix fil-bogħod,  

u s-salvazzjoni tiegħi li ma tiddawwarx,  

u nagħti s-salvazzjoni f'Sijon;  

lil Iżrael, il-glorja tiegħi." 

  

RESPONSORJU           Iż 46:12. 13 
 
R/. Isimgħu lili, intom ta’ qalb iebsa, intom imbiegħda mis-sewwa. * Nagħti s-salvazzjoni f’Sijon; lil 
Iżrael, il-glorja tiegħi. 
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V/. Inqarreb il-ġustizzja tiegħi li m’hix fil-bogħod, u s-salvazzjoni tiegħi li ma tiddawwarx. * Nagħti s-
salvazzjoni f’Sijon; lil Iżrael il-glorja tiegħi. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mill-Ittra lil Djonjetu 
 

Alla wera mħabbtu b’Ibnu 
 
Ħadd minna ma ra lil Alla, u ħadd ma għarrafhulna, imma hu stess uriena lilu nnifsu. U dan għamlu 
bis-saħħa tal-fidi, għax bil-fidi biss nistgħu naraw lil Alla. 
 Il-Mulej Alla, li sawwar u għamel kollox u qiegħed kull ħaġa f’postha, mhux biss ħabbna iżda 
wkoll stabar bina. Dejjem hekk għamel, u hekk għadu u jibqa’ jagħmel, għax hu ħanin u tajjeb, anzi 
hu waħdu tajjeb, ma jagħdabx, u jħobb is-sewwa. 
 Kull meta ħaseb biex jagħmel xi ħaġa kbira u ta’ l-għaġeb huwa wera ħsiebu lil Ibnu waħdu. 
Sakemm baqa’ jżomm u jħares fil-moħbi l-pjan ta’ l-għerf tiegħu kien qisu m’huwiex jagħti kas 
tagħna u jieħu ħsiebna; imma wara li b’Ibnu l-għażiż uriena u fissrilna kull ma kien ħejja sa mill-bidu, 
huwa tana kollox f’daqqa, jiġifieri tana li naraw u nifhmu u ngawdu l-ġid tiegħu, Min minna qatt 
stenna dan kollu? 

Mela wara li ħejja kollox fih innifsu flimkien ma’ Ibnu, għall-ewwel ħalliena nimxu b’rajna 
f’idejna, misjuqa ‘l hawn u ‘l hemm minn tqanqil bla rażan, u mix-xewqat u l-ġibdiet tagħna li 
ħarġuna barra mit-triq it-tajba. Dan ma jfissirx li Alla b’xi mod ħa pjaċir bid-dnubiet tagħna, imma 
biss li għalaq għajnejh għalihom; anqas b’daqshekk ma wera li għoġbu dak iż-żmien ta’ ħżunitna, 
imma kien qiegħed joħloq iż-żmien tal-ġustizzja li issa aħna fih biex wara li fl-imgħoddi stajna naraw 
sewwa kemm il-ħajja ma kinitx tistħoqqilna minħabba l-għemejjel ħżiena tagħna, issa Alla jagħmel li 
tkun tistħoqqilna minħabba t-tjieba tiegħu; u wara li aħna tajna prova li ma nistgħux nidħlu fis-
saltna ta’ Alla b’xi ħila tagħna, Alla jagħmel li nkunu nistgħu nidħlu bil-qawwa tiegħu. 

Meta l-inġustizzja tagħna laħqet il-quċċata u deher sewwa li kellha l-kundanna tal-mewt 
imdendla fuq rasha bħala ħlas, meta d-dinja rat li wasal iż-żmien magħżul minn Alla biex fih jibda 
juri t-tjubija u l-qawwa tiegħu (kemm hi bla qjies it-tjieba u l-imħabba ta’ Alla!), huwa ma 
stkerrahniex, ma warrabniex, ma kkastiganiex, imma stabar bina, tana l-għajnuna, ħenn għalina u 
tana lill-istess Ibnu li tgħabba bi dnubietna u ħallas għalina l-prezz tal-fidwa tagħna; il-qaddis ħallas 
għall-midinbin, it-tajjeb għall-ħżiena, il-ġust għall-inġusti, dak li ma jitħassarx għal dawk li jitħassru, 
dak li jgħix għal dejjem għal dawk li jmutu. U biex setgħu qatt jinħafru dnubietna jekk mhux bil-
ġustizzja tiegħu? Min qatt seta’ jiġġustifikana, lilna midinbin u ħżiena, ħlief Bin Alla waħdu? 

Kemm hi ħelwa l-bidla li saret fina! Kemm hu kbir l-għemil ta’ Alla għalina, għemil li ebda 
moħħ ma jista’ jifhmu! Kemm ġid li qatt ma bsarnieh! Il-ħażen tal-ħafna nħeba fil-wieħed il-ġust, u l-
ġustizzja ta’ wieħed iġġustifikat lill-ħafna inġusti. 
  
RESPONSORJU Atti 4:12; Iż 9:6 

 
R/. F’ħadd aktar ma hemm salvazzjoni; * Għax taħt is-sema m’hemmx isem ieħor mogħti lill-

bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. 
V/. Isemmuh Kunsillier ta’ l-għaġeb, Alla setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem. * 

Għax taħt is-sema m’hemmx isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. 
 
 

TALBA 
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Nitolbuk, o Alla li tista’ kollox, biex aħna, li ilna ħafna mtaqqla u mjassra bil-madmad tad-dnub, 
naqilgħu l-ħelsien bit-twelid ġdid ta’ Ibnek li qegħdin nistennew, Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix 
u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Il-profeti, b’leħen għoli,  
ħabbru l-miġja tal-Messija  
f’din id-dinja, biex jagħtina  
grazzja, fidwa w salvazzjoni. 
 
Riesaq issa l-jum mistenni  
li l-ferħ tiegħu jimla ‘l qlubna;  
nitħejjew għall-bxara t-tajba  
tas-sebħ kbir li se jxandrilna.  
 
Għax f’din l-ewwel miġja tiegħu  
mhux b’kastig f’idejh ġej Kristu,  
imma biex il-ġrieħi jfejjaq,  
ħalli jsalva dak li ntilef.  
 
Iżda wkoll jenħtieġ li nishru,  
għax ma jdumx ma jerġa’ jiġi  
biex lil ħbiebu jrodd ħlas tajjeb  
u jiftħilhom bieb is-saltna.  
 
Għandna b’wegħda d-dawl ta’ dejjem,  
li diġà nilmħuh iżernaq;  
rajna l-kewkba tfeġġ fil-għoli  
biex għas-sema tistedinna. 
 
Kristu temm ix-xewqa tagħna  
li narawk kif int, ta’ Alla:  
ħa tkun dehra li titfisser  
b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Il-Mulej joħroġ mill-post qaddis tiegħu; jiġi biex isalva l-poplu tiegħu. 
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Salm 84 (85) 
 

Wrejt imħabbtek, Mulej, lejn artek; * 
reġġajt 'il Ġakobb lura mill-jasar. 

Neħħejt il-ħtija tal-poplu tiegħek; * 
ħfirtilhom dnubiethom kollha. 

Reġġajt lura l-qilla tiegħek; * 
taffejt is-saħna tal-korla tiegħek. 

  
Reġġagħna għal li konna, Alla tas-salvazzjoni tagħna, * 

warrab minn fuqna l-qilla tiegħek. 
Se tibqa' għal dejjem tinkorla għalina? * 

Se tibqa' għal dejjem tagħdab kontrina? 
M'hux int li terġa' tagħtina l-ħajja, * 

biex jifraħ bik il-poplu tiegħek? 
Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 

u s-salvazzjoni tiegħek agħtina. 
  
Ħa nisma' xi jgħid Alla; * 

il-Mulej is-sliem ixandar,  
għall-poplu u l-ħbieb tiegħu, * 

u għal dawk li jafdaw fih. 
Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu † 

għal dawk li jibżgħu minnu, * 
biex jgħammar is-sebħ f'artna. 

It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu, * 
il-ġustizzja u s-sliem jitbewwsu. 

Il-fedeltà mill-art tinbet, * 
u l-ġustizzja mis-sema tixref. 

  
Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu, * 

u artna tagħti l-frott tagħha. 
Il-ġustizzja quddiemu timxi, * 

u s-sliem fuq il-passi tiegħu. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Il-Mulej joħroġ mill-post qaddis tiegħu; jiġi biex isalva l-poplu tiegħu. 
Ant. 2: Sijon il-belt qawwija tagħna, għandha s-Salvatur, sur u ħajt tagħha: iftħu l-bibien, għax Alla 
magħna, hallelujah. 
 

Kantiku Iż 26:1-4, 7-9. 12 
  

"Għandna belt qawwija; * 

bnielna swar u ħitan għas-salvazzjoni tagħna.  

Iftħu l-bibien, biex jidħol * 

il-poplu ġust li jżomm is-sewwa.  

 

Il-fehma tiegħu sħiħa; *  

inti ssaħħaħlu s-sliem, għax fik ittama.  
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Ittamaw fil-Mulej, għal dejjem ta’ dejjem *  

għax il-Mulej hu l-blata ta' dejjem.  

It-triq tal-ġust hi dritta; *  

lill-ġust int twittilu l-mogħdija.  

Fi triq il-ġudizzji tiegħek aħna nistennewk Mulej: *  

ismek u t-tifkira tiegħek huma xewqa tar-ruħ.  

Ruħi billejl tixtieqek, *  

ifittxek bil-ħerqa l-ispirtu tiegħi ġo fija,  

għax meta jingħarfu fuq l-art il-ġudizzji tiegħek, *  

kull min jgħammar fid-dinja jitgħallem is-sewwa.  

Mulej, int tagħtina s-sliem, * 

għax kull għemil tagħna għamiltu int għalina.  

 Glorja. 

 
Ant. 2: Sijon il-belt qawwija tagħna, għandha s-Salvatur, sur u ħajt tagħha: iftħu l-bibien, għax Alla 
magħna, hallelujah. 
Ant. 3: Jingħarfu fuq l-art triqatek, Mulej, fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. 
 

Salm 66 (67) 
 

Iħenn għalina Alla, u jberikna; * 
idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu! 

Biex jingħarfu fuq l-art triqatek, * 
fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. 

Ifaħħruk il-popli, o Alla, * 
ifaħħruk il-popli kollha. 

Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ, † 
għax trieġi l-popli bis-sewwa, * 

 u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. 
 
Ifaħħruk il-popli, o Alla, * 

ifaħħruk il-popli kollha. 
L-art tat il-frott tagħha; * 

iberikna Alla, Alla tagħna! 
Iberikna Alla, u tibża' minnu * 

l-art kollha, minn tarf għall-ieħor! 
Glorja. 

 
Ant. 3: Jingħarfu fuq l-art triqatek, Mulej, fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. 
 
LEZZJONI QASIRA          Rum 13:11-12 
  

Waslet is-siegħa li intom tqumu minn-nagħas; għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb issa minn 
meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam u 
nilbsu l-armi tad-dawl.  

 

RESPONSORJU QASIR  
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R. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Ishru, għax il-Mulej Alla tagħna hu fil-qrib.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Ishru, għax il-Mulej Alla tagħna hu fil-qrib.  
 
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, Sidna Ġesù Kristu għandu jiġi biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nitolbuh u 
ngħidulu: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej Ġesù Kristu, int ġejt issalva l-midinbin: 
- ħarisna mill-għawġ u t-tiġrib kollu. 
Int għad tidher bħala mħallef:  
- uri fina l-qawwa tas-salvazzjoni tiegħek. 
Agħmel li nħarsu l-liġi u l-kmandamenti tiegħek b’ruħ qawwija:  
- biex nistennew bl-imħabba l-miġja tiegħek.  
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Int, l-imbierek għal dejjem, fit-tjieba tiegħek agħtina li ngħixu ħajja rżina u tajba f’dan iż-żmien: 
- u li nistennew it-tama hienja u d-dehra tas-sebħ u l-kobor tiegħek. 
 
Missierna 
 

Talba 
 
Nitolbuk, o Alla li tista’ kollox, biex aħna, li ilna ħafna mtaqqla u mjassra bil-madmad tad-dnub, 
naqilgħu l-ħelsien bit-twelid ġdid ta’ Ibnek li qegħdin nistennew, Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix 
u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 
 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
B’qima kbira w tjieba sħiħa,  
miġburin f’dis-siegħa mbierka,  
nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,  
ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu. 
 
Biex jagħtina d-don li nkunu  
tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,  
li bħalissa ntbagħat u tqassam  
fuq l-appostli, skond il-wegħda.  
 
Bit-tqassim tad-doni tiegħu,  
żejjen kollox bis-sbuħija  
il-Missier, li ħejja s-saltna  
tas-smewwiet għall-hena tagħna. 
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
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F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq  
biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,  
quddiem Alla nressqu talbna,  
b’radd il-ħajr u kull foħrija.  
 
Għaliex din kienet is-siegħa  
li, bis-sagrifiċċju veru  
tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna  
mis-salib is-salvazzjoni. 
 
Lill-Mulej għalhekk nitolbu  
biex jimliena b’dawl il-grazzja  
tas-salib li d-dija tiegħu  
tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
F’din it-tielet talba mqaddsa  
ta’ mal-jum infaħħru ‘l Alla  
b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna  
li fi mħabbtu llum bagħtilna.  
 
Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb  
fil-misteru għoli tiegħu;  
u, fid-dawl tal-maġisteru  
ta’ San Pietru, lejh inħaffu.  
 
F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,  
nitolbuhom jgħassu fuqna  
biex il-passi dgħajfa tagħna  
jitqawwew bi Kristu Sidna.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
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Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

 
Salm 118 (119):97-104 

 
XIII (Mem) 

 
Kemm inħobbha l-liġi tiegħek! *  

Il-jum kollu ħsiebi fiha. 
Il-kmandament tiegħek għal dejjem miegħi; * 

jagħmilni egħref mill-għedewwa tiegħi. 
Jien nifhem aktar mill-imgħallmin tiegħi kollha, * 

għax ħsiebi fil-kmandamenti tiegħek. 
Aktar mix-xjuħ jien bil-għaqal, * 

għax inħares il-preċetti tiegħek. 
 

Minn kull triq ħażina nwarrab riġlejja, * 
biex inħares il-kelma tiegħek. 

Mid-digrieti tiegħek qatt ma nitbiegħed, * 
għax int kont li għallimthomli. 
 

Kemm hi ħelwa l-wegħda tiegħek! * 
Oħla mill-għasel għal fommi. 

Jien ksibt id-dehen bil-preċetti tiegħek; * 
għalhekk nobgħod kull triq qarrieqa. 

 Glorja. 
 

Salm 73 (74) 
 
I 
 

Għaliex, o Alla, warrabtna għal dejjem? * 
Għaliex tħeġġeġ qilltek  
 kontra n-nagħaġ tal-merħla tiegħek? 

Ftakar fil-ġemgħa li ksibt għalik mill-qedem, † 
it-tribù li int fdejt biex ikun wirtek; * 
ftakar f'Sijon, li fuqha bnejt l-għamara tiegħek. 

Itla' sal-post li sar ħerba waħda: * 
kollox qered l-għadu fis-santwarju. 

  
Għajjtu l-għedewwa fil-post tal-laqgħat tiegħek; * 

hemm waħħlu l-istendardi tar-rebħa tagħhom. 
Bħal dawk li jxejjru l-mannara fl-għoli * 

biex iqaċċtu s-siġar minn qalb il-bosk, 
hekk huma kissru l-bibien tat-tempju, * 

bl-imterqa u l-mazza farrkuhom. 
  
Taw in-nar lis-santwarju tiegħek; * 
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kasbru għalkollox l-għamara tiegħek. 
Qalu f'qalbhom: "Ħa nfarrkuhom għalkollox!" * 

Ħarqu kull post imqaddes ta' Alla f'artna. 
Ma għadniex naraw sinjali mis-sema,  

m'hawnx iżjed profeti; * 
 ħadd fostna ma jaf kemm se ndumu hekk. 
  
Kemm se jdum iżebilħek l-għadu, o Alla? * 

Se jibqa' jkasbarlek ismek għal dejjem? 
Għaliex qiegħed iżżomm idek lura? * 

Għax taħbi f'ħobbok il-leminija tiegħek? 
Iżda int, Alla, sultan tiegħi sa mill-qedem; * 

int tikseb ir-rebħa fl-art kollha. 
 Glorja. 

 
II 

 
Int fridt b'qawwietek il-baħar, * 

u sħaqt irjus id-draguni ta' l-ilma. 
Int farrakt l-irjus tal-Levjatan, * 

u tajtu b'ikel lil klieb il-baħar. 
Int ftaħt għejun u widien, * 

u nixxift xmajjar dejjem għaddejja. 
Tiegħek il-jum u tiegħek il-lejl; * 

il-kwiekeb u x-xemx int għamilthom. 
Int ħażżejt it-truf kollha ta' l-art; * 

is-sajf u x-xitwa inti ħlaqthom. 
 

Ftakar, Mulej, kif qiegħed ikasbrek l-għadu, * 
kif il-boloh qegħdin iżebilħu ismek. 

Titlaqx lill-bhejjem lil min ifaħħrek; *  
tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. 

Żomm quddiem għajnejk il-patt tiegħek, * 
għax l-art mimlija dlamijiet u qerq. 
 

Tħallix l-imgħakkes fil-mistħija, * 
biex il-fqajjar u l-imsejken ifaħħru ismek. 

Qum, o Alla, aqbeż għall-kawża tiegħek; * 
ftakar kif l-iblah qiegħed ikasbrek il-ħin kollu. 

  
Tagħlaqx widnejk  

għall-għajat ta' l-għedewwa tiegħek, *  
 għall-ħsejjes bla heda ta' min jeħodha miegħek. 
 Glorja. 

 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA Rum 13:13-14a 
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Ngħixu kif jixraq, bħal f’binhar; mhux bl-ikel iżżejjed u s-sokor, mhux biż-żina u t-tbaħrid, 
mhux bil-ġlied u l-għira. Imma ilbsu ‘l Sidna Ġesù Kristu. 

 

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA        1 Tess 3:12-13 
 

Jalla l-Mulej ikattar u jfawwar fikom l-imħabba tagħkom għal xulxin u lejn kulħadd, ħalli 
jqawwilkom qalbkom u jkollkom qdusija bla għajb quddiem Alla u Missierna għal meta jiġi 
Sidna Ġesù mdawwar bil-qaddisin tiegħu. 

 

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA ara 2 Tess 1:6. 7. 10 

 

Alla għad jagħmel is-sewwa, u għad iserraħ lilkom li qegħdin issofru, u lilna wkoll, 
dakinhar li Sidna Ġesù jfeġġ mis-smewwiet imdawwar mill-anġli tal-qawwa tiegħu, biex jieħu l-
glorja mingħand il-qaddisin tiegħu u l-ġieħ minn dawk kollha li jkunu emmnu fih. 

 

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
Nitolbuk, o Alla li tista’ kollox, biex aħna, li ilna ħafna mtaqqla u mjassra bil-madmad tad-dnub, 
naqilgħu l-ħelsien bit-twelid ġdid ta’ Ibnek li qegħdin nistennew, Ġesù Kristu Sidna. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
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INNU 

 

O Marija, Verġni mbierka,  
ilqa’ fil-ġuf safi tiegħek  
il-Verb t’Alla, mibgħut lilna  
mill-Missier biex isalvana.  
 
Mis-smewwiet bil-qawwa fuqek  
jinżel dell l-Ispirtu s-Santu:  
inti ġġib lil Kristu Sidna,  
Iben il-Missier u daqsu.  
 
Dan hu l-bieb ta’ tempju mqaddes,  
għal kulħadd magħluq u msakkar,  
għaliex qatt u ‘l ħadd ma nfetaħ  
ħlief għall-Prinċep l-Għoli waħdu.  
 
Dan hu s-Sid, mill-bidu mnissel,  
kien imwiegħed lill-profeti;  
hu, minn Gabrijel imħabbar,  
twieled fostna bniedem bħalna.  
 
Ħa jifirħu mela l-anġli,  
jithennew il-popli kollha:  
Alla l-kbir fi mħabbtu ċċekken  
biex isalva dak li ntilef.  
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

 

SALMODIJA 
 
 
Ant. 1: Il-Mulej joħroġ mill-post qaddis tiegħu; jiġi biex isalva l-poplu tiegħu. 
 

Salm 124 (125) 
 

Min jitma fil-Mulej hu bħall-għolja ta' Sijon, * 
li qatt ma titħarrek, imma fis-sod għal dejjem. 

 
Bħalma l-għoljiet iduru madwar Ġerusalemm, * 

hekk il-Mulej madwar il-poplu tiegħu,  
 minn issa u għal dejjem. 
Ma jkun qatt ix-xettru tal-ħżiena  

fuq l-art, wirt il-ġusti, * 
 biex ma jiġrix li l-ġusti  
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jmiddu idejhom għall-ħażen. 
 Agħmel il-ġid, Mulej, lit-tajbin * 

u lil dawk ta' qalbhom safja. 
Imma 'l dawk li jgħawwġu triqthom † 

jitlaqhom il-Mulej ma' dawk li jagħmlu l-ħażen. * 
Sliem għal Iżrael! 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Il-Mulej joħroġ mill-post qaddis tiegħu; jiġi biex isalva l-poplu tiegħu. 
Ant. 2: Sijon, il-belt qawwija tagħna, għandha s-Salvatur sur u ħajt tagħha: iftħu l-bibien, għax Alla 
magħna, hallelujah. 
 

Salm 130 (131) 
 

Mulej, ma tkabbritx qalbi, * 
anqas ma ntrefgħu għajnejja;  

jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, * 
jew wara ħwejjeġ ogħla minni. 

  
Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ, * 

bħal tarbija f'ħoġor ommha;  
bħal tarbija miftuma, * 

hekk hi ruħi ġewwa fija. 
  
Ittama, Iżrael, fil-Mulej, * 

minn issa u għal dejjem! 
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Sijon, il-belt qawwija tagħna, għandha s-Salvatur sur u ħajt tagħha: iftħu l-bibien, għax Alla 
magħna, hallelujah. 
 Ant. 3: Jingħarfu fuq l-art triqatek, Mulej, fost il-ġnus is-salvazzjoni tiegħek. 
 

Kantiku (Apok 4:11; 5:9-10, 12) 
 

Mulej Alla tagħna, jistħoqqlok tirċievi * 

  l-glorja, l-ġieħ u l-qawwa,  

 għax int ħlaqt il-ħlejjaq kollha; *  

  ir-rieda tiegħek kienu u nħalqu. 

 

 Int jistħoqqlok tieħu l-ktieb * 

  u tikser is-siġilli tiegħu,  

 għax int qatluk, u b’demmek ksibt għal Alla * 

  bnedmin minn kull tribù u lsien,  

 minn kull poplu u ġens, 

 u għamilthom għal Alla tagħna Saltna u Qassisin * 

  li għad isaltnu fuq l-art. 
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 Il-Ħaruf li kien maqtul jistħoqqlu jirċievi † 

  l-qawwa, l-għana, l-għerf u s-saħħa, * 

  l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir." 

 

 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Jingħarfu fuq l-art triqatek, Mulej, fost il-ġnus is-salvazzjoni tiegħek. 
 
LEZZJONI QASIRA            Fil 3:4-5 
 

Ifirħu dejjem fil-Mulej: nerġa ngħidilkom, ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom, ħa jkunu jafu biha l-
bnedmin kollha. Il-Mulej qorob.  

 

 RESPONSORJU QASIR 

 
R/. Uri lilna, Mulej, * it-tjieba tiegħek. Uri. 
V/. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. * It-tjieba tiegħek. Glorja. Uri. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

O Sid u Mexxej tad-dar ta’ Iżrael, li dhert lil Mosè f’ħuġġieġa nar qalb l-għollieq u tajtu l-liġi 
fuq is-Sinaj, ejja ifdina bil-qawwa ta’ driegħek. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
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O Sid u Mexxej tad-dar ta’ Iżrael, li dhert lil Mosè f’ħuġġieġa nar qalb l-għollieq u tajtu l-liġi 
fuq is-Sinaj, ejja ifdina bil-qawwa ta’ driegħek. 
 
PREĊI 
 
Ħuti għeżież, Kristu hu l-Feddej li ġie jsalva l-bnedmin. Nitolbuh b’tama qawwija u ngħidulu:  

Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej Ġesù Kristu, bil-misteru ta’ l-inkarnazzjoni wrejt lid-dinja l-glorja tiegħek ta’ Alla: 
- aħjina bil-miġja tiegħek. 
Int sirt dgħajjef bħalna: 
- xerred fuqna l-ħniena tiegħek. 
Int, fl-ewwel miġja tiegħek, fdejt id-dinja mid-dnub:  
- fit-tieni miġja tiegħek naddafna mill-ħtija u seddaqna. 
Inti tgħix u taħkem fuq kollox:  
- fit-tjieba tiegħek agħmel li nilħqu l-wirt ta’ dejjem. 
Int qiegħed in-naħa tal-lemin tal-Missier: 
- ferraħ lil ħutna l-mejtin bid-dawl ta’ wiċċek. 
 
Missierna 
 

Talba 
 

Nitolbuk, o Alla li tista’ kollox, biex aħna, li ilna ħafna mtaqqla u mjassra bil-madmad tad-dnub, 
naqilgħu l-ħelsien bit-twelid ġdid ta’ Ibnek li qegħdin nistennew, Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix 
u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

IT-TLIETA 
 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun Ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
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ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, Ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
 
INNU 
 
Kristu, dija w jum imsebbaħ,  
bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:  
int tassew tad-dawl id-dija,  
int xandȃr tad-dawl għall-hienja.  
 
Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,  
f’dan il-lejl li ġej ħarisna;  
ikun fik il-mistrieħ tagħna,  
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‘tina ftit sigħat ta’ heda.  
  
Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,  
qalbna tibqa’ tishar miegħek;  
midd, Mulej, il-leminija  
bħala kenn ħanin fuq ħbiebek. 
 
Ejja, Salvatur setgħani,  
qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,  
wennes lill-qaddejja tiegħek,  
li biex fdejthom xerridt demmek.  
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier u lill-Ispirtu  
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.  
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. La taħbix wiċċek minni, għax fik jien nittama. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 142 (143): 1-11 
 

Talba fid-dwejjaq 
Il-bniedem ma jkunx iġġustifikat bl-opri tal-liġi, imma bil-fidi f’Ġesù Kristu (Gal 2:16) 
 

Mulej, isma' t-talba tiegħi, † 
agħtini widen, nitolbok bil-ħniena; 
weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. 

Tressaqx għall-ħaqq lill-qaddej tiegħek, * 
għax ebda bniedem ma hu ġust quddiemek. 

  
Għax l-għadu għamel għalija, * 

ma' l-art tefagħni taħt riġlejh; 
fid-dlam xeħetni ngħammar, * 

bħal min imut għal dejjem. 
 

Ruħi tinfena minn ġewwa, * 
qalbi titniehed ġewwa fija. 

Niftakar fiż-żmien l-imgħoddi, † 
naħseb f'kull ma int għamilt, * 
għemil idejk dejjem fi ħsiebi. 

Lejk immidd idejja, * 
ruħi bħal art bil-għatx tixtieqek. 

  
Fittex weġibni, Mulej! * 
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Ruħi tinsab bla saħħa. 
La taħbix wiċċek minni, * 

li ma nkunx bħal min nieżel għall-qabar. 
Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, * 

għax fik jien nittama. 
Għarrafni t-triq li minnha għandi ngħaddi, * 

għax lejk jien nerfa' ruħi. 
 
Eħlisni mill-għedewwa, Mulej, * 

għax inti l-kenn tiegħi.  
Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek, 

għax int Alla tiegħi. * 
L-ispirtu tajjeb tiegħek imexxini fuq art watja. 
 

F'ġieħ ismek, Mulej, agħtini l-ħajja, * 
oħroġni mill-għawġ minħabba l-ġustizzja tiegħek. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. La taħbix wiċċek minni, għax fik jien nittama. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA 1 Piet 5:8-9 
 
Kunu meqjusa u għassu! L-għadu tagħkom ix-Xitan qisu ljun jgħajjat, idur u jfittex 'il min se 
jibla'. Iqfulu, sħaħ fil-fidi.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  
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imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
 

Fit-tjieba tiegħek, Mulej, dawwal dan il-lejl li ġej fuqna, u agħmel li aħna, qaddejja tiegħek, 
nistrieħu fis-sliem, biex f’ismek għada nqumu ferħana mas-sebħ ta’ jum ġdid. Bi Kristu Sidna. R. 
Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  



454 

 

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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19 ta’ Diċembru (Ferja privileġġjata) 

L-ERBGĦA 

TAT-TIELET ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tal-Erbgħa tat-III ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  
tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 
"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 
meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  

għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
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Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
 
INNU 

 
Redentur tal-popli, ejja,  
uri l-frott tal-Verġni mbierka,  
ħa tistagħġeb l-art, xħin tisma’  
bi twelid hekk xieraq ‘l Alla.  
 
Il-Verb t’Alla, li ħa l-ġisem  
u sar bniedem minn Omm Verġni,  
kien imnissel mhux bħall-bqija,  
‘ma bil-qawwa ta’ l-Ispirtu.  
 
Bih ix-Xebba ssir Omm safja,  
xejn ma titlef minn xbubitha;  
Alla, b’għaġeb kbir ta’ qawwa,  
qisu f’tempju jgħammar fiha.  
 
Joħroġ mela minn kamartu  
ta’ sultan, bil-glorja mdawwar,  
qisu ġgant fiż-żewġ naturi,  
lest biex jibda l-ġirja tiegħu. 
 
Int, li dejjem daqs Missierek,  
tidher fostna bniedem bħalna,  
biex b’qawwietek treġġa’ f’saħħtu  
kull ma huwa dgħajjef fina.  
 
Il-maxtura fqajra tiegħek  
ġa qed tiddi u l-lejl iddawwal  
b’dawl sabiħ u ġdid li jkeċċi  
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dlam l-imgħoddi u l-fidi jkebbes. 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu  
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: It-tjieba u l-fedeltà jgħaddu quddiemek, Mulej. 

 

Salm 88 (89):2-38 

 

I 

 
It-tjieba tal-Mulej irrid dejjem ngħanni; * 

f'kull żmien ixandar fommi l-fedeltà tiegħek. 
Għax jien għedt: "Tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem; * 

bħas-smewwiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek." 
 

"Għamilt patt mal-magħżul tiegħi, * 
ħlift lil David, il-qaddej tiegħi: 

'Jien nagħmel li nislek jibqa' għal dejjem, * 
li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek.' " 

  
Ifaħħru s-smewwiet għeġubijietek, Mulej, * 

u l-fedeltà tiegħek fil-ġemgħa tal-qaddisin. 
Għax min hemm fis-sema daqs il-Mulej? * 

Min jixbah lill-Mulej fost dawk li hemm fis-sema? 
Tal-biża' Alla fil-laqgħa tal-qaddisin, * 

kbir u tal-biża' fuq dawk kollha ta' madwaru. 
  
Mulej, Alla ta' l-eżerċti, min hu bħalek? * 

Int qawwi, Mulej, u l-fidili tiegħek madwarek. 
Int taħkem fuq il-baħar imqalleb; * 

meta jqumu l-imwieġ int trażżanhom. 
Int tisħaq 'il Raħab bħal midrub għall-mewt; * 

bi driegħek setgħani tferrex l-għedewwa tiegħek. 
  
Tiegħek is-smewwiet u tiegħek l-art; * 

id-dinja b'kull ma fiha int waqqaftha. 
It-Tramuntana u n-Nofsinhar inti ħlaqthom; * 

b'ismek jifirħu t-Tabor u l-Ħermon. 
 

Driegħ kollu qawwa hu driegħek, * 
b'saħħitha idek, merfugħa lemintek. 

Fuq id-dritt u l-ġustizzja mibni t-tron tiegħek; * 
tjieba u fedeltà jgħaddu quddiemek. 
 

Hieni l-poplu li jaf jgħajjat bil-ferħ, * 
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li jimxi, Mulej, fid-dawl ta' wiċċek. 
B'ismek jithennew il-jum kollu, * 

u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. 
Għax inti l-foħrija tal-qawwa tagħhom; * 

għal tjubitek nerfgħu rasna fl-għoli. 
Għax il-Mulej it-tarka tagħna; * 

il-Qaddis ta' Iżrael is-sultan tagħna. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: It-tjieba u l-fedeltà jgħaddu quddiemek, Mulej.  

Ant. 2: L-Iben ta’ Alla, skond it-tnissil tal-ġisem, twieled minn nisel ta’ David. 

 

II 

 

Dhert fl-imgħoddi lil ħbiebek u għedtilhom: * 
"Jien qegħedt il-kuruna fuq ras wieħed qalbieni;  

ħtart żagħżugħ * 
u għollejtu fuq il-poplu. 

Sibt 'il David, qaddej tiegħi, * 
biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu; 

tkun idi dejjem miegħu, * 
u nsaħħu wkoll bi driegħi. 
 

Ma jgħakksux l-għadu tiegħu; * 
ma jbaxxihx il-bniedem ħażin. 

Inxejjen quddiemu l-għedewwa tiegħu, * 
u nsawwat lil min jobogħdu. 

Miegħu jkunu l-fedeltà u t-tjieba tiegħi; * 
b'ismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu. 

Is-setgħa ta' idejh nifrex fuq il-baħar; * 
fuq ix-xmajjar taħkem il-leminija tiegħu. 
 

Hu jsejjaħli: Int missieri u Alla tiegħi, * 
fortizza u salvazzjoni tiegħi! 

U jiena nagħmlu l-iben il-kbir tiegħi, * 
l-ogħla fost is-slaten ta' l-art. 

It-tjieba tiegħi fuqu nżommha għal dejjem, * 
u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. 

Nagħmel li nislu jibqa' għal dejjem; * 
it-tron tiegħu jkun bħall-jiem tas-sema. 

 Glorja. 
 
Ant. 2: L-Iben ta’ Alla, skond it-tnissil tal-ġisem, twieled minn nisel ta’ David. 

Ant. 3: Ħlift darba għal dejjem lil David, qaddej tiegħi: nislu jibqa’ għal dejjem. 
 

III 
 

Jekk uliedu jħallu l-liġi tiegħi, * 
u ma jimxux skond il-preċetti tiegħi, 
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jekk huma jiksru l-liġijiet tiegħi, * 
u ma jħarsux il-kmandamenti tiegħi, 

jien nikkastiga ħtijiethom bil-virga, * 
u bis-swat il-ħażen tagħhom. 
 

Iżda ma nwarrabx tjubiti minnu; * 
ma niksirx il-kelma li tajtu. 

Ma nonqosx mill-patt tiegħi; * 
ma nerġax lura minn kelmti.  

Ħlift bi qdusiti darba għal dejjem, * 
żgur li b'David ma nqarraqx. 

Nislu għal dejjem jibqa'; * 
it-tron tiegħu bħax-xemx quddiemi. 

Bħall-qamar jibqa' għal dejjem; * 
it-tron tiegħu aktar sod mis-sema." 

 Glorja. 
 
Ant. 3: Ħlift darba għal dejjem lil David, qaddej tiegħi: nislu jibqa’ għal dejjem.  
 

 
V/. Uri lilna Mulej, it-tjieba tiegħek. 
R/. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija         Iż. 47:1. 3b-15 
 

Tnehid għal Babel 
 

Inżel minn hemm, oqgħod fit-trab,  

xbejba, bint Babel!  

Ħadd ma jsejjaħlek iżjed  

'Il-Ħelwa' u 'l-Għaxqana',  

"Jien għad nitħallas u ma neħlisha lil ħadd."  

jgħid il-Feddej tagħna: 

Jaħweh ta' l-eżerċti ismu, il-Qaddis ta' Iżrael.  

Oqgħod fi kwietek u idħol fid-dlam,  

ja bint il-Kaldin.  

Ma jsejjħulekx aktar: "Sidt is-saltniet."  

Kont mgħaddab għall-poplu tiegħi;  

erħejthom f'idejk,  

imma int ma wrejthomx ħniena;  

taqqalt il-madmad fuq ix-xjuħ kemm flaħt.  

U int għedt: "Jien inkun sultana għal dejjem."  

Ma daħħaltx f'rasek dawn il-ħwejjeġ;  

ma ftakartx fi ħnientek.  

Imma issa isma' dan, ja mxaħxħa fil-pjaċir,  

int li tgħix b'moħħok mistrieħ;  
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int li tgħid f'qalbek:  

"Jien, u ħadd ħliefi,  

ma normol qatt; ma nkunx bla wlied."  

Imma dawn it-tnejn  

f'jum wieħed, f'daqqa, għad jilħquk:  

telfa ta' wlied u rmulija;  

għad jilħquk fil-milja tagħhom,  

minkejja l-kotra ta' sħarijietek,  

minkejja s-saħħa ta' magħmulek.  

Int ittamajt fi ħżunijietek;  

int għedt: "Ħadd ma jarani!"  

Qarrquk għerfek u għaqlek,  

u int għedt f'qalbek:  

"Jiena, u ħadd ħliefi."  

U għad trid tilħqek il-ħsara  

li ma tagħrafx tegħlibha bi sħarijiet,  

u tiġi fuqek il-qerda li int qatt ma tkun bsart. 

Żomm sħiħ, mela, fil-magħmul tiegħek,  

fil-kotra ta' sħarijiet,  

li fihom stinkajt sa minn żgħożitek:  

għandhom mnejn jiswewlek;  

għandek mnejn tbeżża' n-nies bihom!  

Fnietek il-kotra tal-kunsillieri tiegħek:  

ħa jqumu issa u jgħinuk l-għarriexa tas-smewwiet,  

li jħarsu lejn il-kwiekeb,  

u ta' kull xahar jgħidulek x'se jkun li ġej għalik.  

Ara, bħat-tiben jaħraqhom in-nar;  

ma jeħilsuhiex mis-setgħa tan-nirien.  

Ma jkunx ġamar għas-sħana;  

ma jkunx nar li toqgħod ħdejh.  

Hekk ikunu għalik dawk li fnejt,  

is-saħħara li kellek sa minn żgħożitek;  

kulħadd jitlaq għal rasu,  

ħadd ma jkun hawn biex jgħinek. 

  

RESPONSORJU           Iż 49:13; 47:4 
 
R/. Għannu ferħana, smewwiet; aqbeż bil-ferħ, ja art! Infexxu fil-għana, ja għoljiet! * Għax il-Mulej 
ħenn għall-imnikkta tiegħu. 
V/. Il-Feddej tagħna, Jahweh ta’ l-eżerċti ismu, il-Qaddis ta’ Iżrael. * Għax il-Mulej ħenn għall-
imnikkta tiegħu.  
 
LEZZJONI II 
 
Qari mit-Trattat ta’ l-isqof San Irinew “Kontra l-ereżiji” 
 

Il-ħidma feddejja ta’ l-Inkarnazzjoni 
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Alla hu l-ġieħ tal-bniedem; minn-naħa tiegħu l-bniedem jilqa’ fih il-frott tal-ħidma u ta’ l-għerf u l-
qawwa kollha ta’ Alla. 

Bħalma t-tabib juri ħiltu fuq il-morda, hekk Alla juri lilu nnifsu fil-bnedmin. Kif jgħid San Pawl: 
Alla ħalla lil kulħadd fil-jasar tad-diżubbidjenza, biex jagħmel ħniena ma’ kulħadd. Dan qalu għall-
bniedem li ma semax minn Alla u tilef il-ħajja ta’ dejjem, iżda li mbagħad sab ħniena u, permezz ta’ 
l-Iben ta’ Alla, kiseb il-grazzja ta’ iben adottiv. 

Il-bniedem għandu jibża’ għall-ġieħ li jingħatalu permezz tal-ħwejjeġ maħluqa u minn dak li 
ħalaqhom, jiġifieri minn Alla li jista’ kollox u li jagħti l-eżistenza lill-ħlejjaq kollha; għandu jfittex li 
jibqa’ fl-għożża ta’ Alla, joqgħod għar-rieda tiegħu u jiżżih ħajr; jekk jagħmel dan jaqla’ ġieħ akbar 
mingħand Alla għax ikun mexa aktar ‘il quddiem u jkun sar jixbah lil dak li miet għalih. 

Kristu ntgħamel f’sura ta’ ġisem midneb biex jikkundanna d-dnub u hekk jaqilgħu ‘l barra 
mill-ġisem. U hu jħeġġeġ lill-bniedem biex isir jixbah lilu ħalli mbagħad iressqu quddiem Alla, jorbtu 
miegħu f’għaqda ta’ missier ma’ ibnu, u jagħtih li jkun jista’ jara lil Alla u jikseb fih Missier. Għax il-
Verb ta’ Alla għammar fi bniedem u sar Iben tal-bniedem biex Alla jibda jgħammar fil-bniedem, u l-
bniedem jidra lil Alla fih, skond ma għoġob lill-Missier. 

Kien għalhekk li Sidi stess tana s-sinjal tas-salvazzjoni, meta bagħtilna l-Għimmanu-El 
imwieled minn Xebba; u l-Mulej innifsu ġie biex isalva lil dawk li ma kellhom ebda ħila jsalvaw lilhom 
infushom. San Pawl ukoll stqarr kemm hu dgħajjef il-bniedem, meta qal: Naf li t-tajjeb ma 
jgħammarx......f’ġismi; ried jgħid li l-ġid tas-salvazzjoni tagħna m’huwiex ġej minna iżda minn Alla. U 
jgħid ukoll: Imsejken bniedem li jien; min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt? Qalilna min ħelsu: 
il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu. 

L-istess jgħid Iżaija: Qawwu l-idejn mitluqa, u saħħu l-irkubbtejn imriegħda. Għidu lil dawk 
ta’ qalbhom imbeżżgħa, “Agħmlu l-ħila, la tibżgħux. Hawn hu Alla tagħkom! Waslet il-vendetta, il-
ħlas ta’ Alla; hu ġej biex isalvakom”. Dan qalu għax aħna kellna nsalvaw mhux bil-ħila tagħna imma 
bl-għajnuna ta’ Alla. 
  
RESPONSORJU ara Ġer 31:10; 4:5 

 
R/. Isimgħu, ġnus, il-kelma tal-Mulej, u xandruha sa trufijiet l-art: * Għidu lill-gżejjer 

imbiegħda: Is-Salvatur tagħna ġej. 
V/. Xandru u wasslu l-aħbar, tkellmu u għollu leħinkom. * Għidu lill-gżejjer imbiegħda: Is-

Salvatur tagħna ġej.  
 

TALBA 
 
O Alla, int għoġbok turi d-dija tas-sebħ tiegħek bit-twelid ta’ Ibnek mill-Verġni Mqaddsa Marija: 
agħtina li, b’fidi sħiħa, inqimu l-misteru ta’ din il-ġrajja ta’ l-għaġeb u nġeddu dejjem it-tifkira tagħha 
bil-ġieħ li jistħoqqilha. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-
Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

 
IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
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INNU 
 
Il-profeti, b’leħen għoli,  
ħabbru l-miġja tal-Messija  
f’din id-dinja, biex jagħtina  
grazzja, fidwa w salvazzjoni. 
 
Riesaq issa l-jum mistenni  
li l-ferħ tiegħu jimla ‘l qlubna;  
nitħejjew għall-bxara t-tajba  
tas-sebħ kbir li se jxandrilna.  
 
Għax f’din l-ewwel miġja tiegħu  
mhux b’kastig f’idejh ġej Kristu,  
imma biex il-ġrieħi jfejjaq,  
ħalli jsalva dak li ntilef.  
 
Iżda wkoll jenħtieġ li nishru,  
għax ma jdumx ma jerġa’ jiġi  
biex lil ħbiebu jrodd ħlas tajjeb  
u jiftħilhom bieb is-saltna.  
 
Għandna b’wegħda d-dawl ta’ dejjem,  
li diġà nilmħuh iżernaq;  
rajna l-kewkba tfeġġ fil-għoli  
biex għas-sema tistedinna. 
 
Kristu temm ix-xewqa tagħna  
li narawk kif int, ta’ Alla:  
ħa tkun dehra li titfisser  
b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.  
 
 
Ant. 1: Il-Mulej li jista’ kollox jiġi minn Sijon biex jagħti s-salvazzjoni lill-poplu tiegħu. 

 
Salm 85 (86) 

 
Agħtini widen, Mulej, u weġibni, * 

għaliex jiena msejken u fqajjar. 
Ħarisli ħajti, għax jiena twajjeb, * 

salva l-qaddej tiegħek, għax fik jittama. 
  
Int Alla tiegħi, ħenn għalija, Sidi, * 

għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. 
Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, * 

għax lejk, Sidi, jien nerfa' ruħi. 
Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer, * 

kollok tjieba għal kull min isejjaħlek. 
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Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi, * 
isma' l-leħen ta' l-ilfiq tiegħi. 

F'jum in-niket tiegħi nsejjaħlek, * 
għax inti żgur tweġibni. 
 

Ħadd m'hu bħalek fost l-allat, Mulej, * 
u xejn bħall-għemil tiegħek. 

Il-ġnus kollha, li għamilt,  
jiġu jinxteħtu quddiemek, * 

 u jsebbħu ismek, Sidi. 
Għax kbir int, u għemejjel ta' l-għaġeb tagħmel; * 

int waħdek Alla! 
Urini, Mulej, triqatek, † 

biex nimxi fis-sewwa tiegħek; * 
agħtini qalb waħda, biex ikolli l-biża' ta' ismek. 

B'qalbi kollha niżżik ħajr, Mulej Alla tiegħi, * 
u nsebbaħ ismek għal dejjem. 

Għax kbira hi t-tjieba tiegħek miegħi, * 
int ħlistni minn qiegħ l-imwiet. 
 

O Alla, nies kburin qamu għalija, † 
ġemgħa nies qawwija jonsbuli ħajti; * 
huma nies li ma jagħtux kasek. 

Int, Alla Sidi, ħanin u twajjeb, * 
iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltà. 

Ħares lejja u ħenn għalija, † 
agħti qawwa lill-qaddej tiegħek, * 
salva l-iben tal-qaddejja tiegħek. 
 

Urini sinjal ta' tjubitek, † 
ħa jaraw u jitħawwdu l-għedewwa tiegħi; * 
għax int, Mulej, tgħinni u tfarraġni.  

 Glorja. 
 
Ant. 1: Il-Mulej li jista’ kollox jiġi minn Sijon biex jagħti s-salvazzjoni lill-poplu tiegħu. 
Ant. 2: Minħabba f’Sijon ma nehdiex, sa ma l-Ġust tagħha jfeġġ bħal dija. 
  

Kantiku Iż 33:13-16 

 

Intom li fil-bogħod tinsabu, * 
isimgħu jien x'għamilt ;  

intom li qegħdin fil-qrib, * 
kunu afu s-setgħa tiegħi! 

Il-ħatja f'Sijon twerwru, * 
fuq il-ħżiena waqa' l-biża'.  

Min minna se joqgħod ma' nar qerriedi? * 
Min minna se joqgħod ma' nirien dejjem iħeġġu? 

Min jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt, * 
min jistmerr il-qligħ miksub bil-qerq,  

min iwarrab idejh mir-rigali ta’ min irid jixtrih, * 
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min isodd widnejh biex ma jismax b'tixrid ta’ dmija,  
min jagħlaq għajnejh * 
 biex ma jarax il-ħażen. 
 
Dan jgħammar fl-għoli: * 

fortizzi taż-żonqor il-kenn tiegħu,  
Il-ħobż tiegħu jsibu, * 

u l-ilma qatt ma jonqsu. 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Minħabba f’Sijon ma nehdiex, sa ma l-Ġust tagħha jfeġġ bħal dija. 
Ant. 3: L-Ispirtu tal-Mulej fuqi: bagħatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin. 

 
Salm 97 (98) 

 
Għannu lill-Mulej għanja ġdida, * 

għax għamel ħwejjeġ ta' l-għaġeb. 
 

Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu, * 
u d-driegħ imqaddes tiegħu. 

Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, * 
f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. 

Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu * 
mal-poplu ta' Iżrael. 

L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, * 
rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. 

  
Għajjtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, * 

infexxu fl-għana, ifirħu u għannu! 
Għannu lill-Mulej biċ-ċetra, * 

biċ-ċetra u bil-ħlewwa ta' l-għana, 
bit-trombi u bid-daqq tat-trumbetti; * 

għajjtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan! 
  
Ħa jriegħed il-baħar u kull ma fih, * 

id-dinja u kull ma jgħammar fiha. 
Ħa jċapċpu x-xmajjar idejhom, * 

u l-muntanji flimkien jgħajjtu bil-ferħ 
quddiem il-Mulej, għax ġej * 

biex jagħmel ħaqq mill-art; 
hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, * 

u mill-popli bis-sewwa. 
Glorja. 

 
Ant. 3: L-Ispirtu tal-Mulej fuqi: bagħatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin. 
 
LEZZJONI QASIRA           Iż 2:3 
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Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej, lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakobb, biex jgħallimna 
triqatu u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu. Għax minn Sijon toħroġ il-liġi, u l-kelma tal-Mulej minn 
Ġerusalemm 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R/. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V/. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Jiddi bħax-xemx is-Salvatur tad-dinja, u jinżel f’ġuf il-Verġni, bħal irxiex fuq il-ħxejjex, hallelujah. 
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Jiddi bħax-xemx is-Salvatur tad-dinja, u jinżel f’ġuf il-Verġni, bħal irxiex fuq il-ħxejjex, hallelujah.  
 
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, Kristu l-Feddej tagħna ġej biex jeħlisna mis-setgħa tal-mewt jekk aħna nduru lejh. Fiċ-
ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu: 
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Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej, aħna qegħdin inħabbru l-miġja tiegħek: 
- naddaf il-qalb tagħna minn kull nifs ta’ frugħa. 
Mulej, kun mal-Knisja li int waqqaft: 
- biex hija tfaħħar il-kobor tiegħek fost il-ġnus kollha. 
Bil-liġi tiegħek, Mulej, inti ddawwal l-għajnejn: 
- ħares lill-popli li jistqarruk.  
Int, permezz tal-Knisja, tħabbrilna l-ferħ tal-miġja tiegħek: 
- agħmel li nilqgħuk b’qalbna mħejjija mill-aħjar. 
 
Missierna 
 

Talba 
 
O Alla, int għoġbok turi d-dija tas-sebħ tiegħek bit-twelid ta’ Ibnek mill-Verġni Mqaddsa Marija: 
agħtina li, b’fidi sħiħa, inqimu l-misteru ta’ din il-ġrajja ta’ l-għaġeb u nġeddu dejjem it-tifkira tagħha 
bil-ġieħ li jistħoqqilha. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-
Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
B’qima kbira w tjieba sħiħa,  
miġburin f’dis-siegħa mbierka,  
nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,  
ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu. 
 
Biex jagħtina d-don li nkunu  
tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,  
li bħalissa ntbagħat u tqassam  
fuq l-appostli, skond il-wegħda.  
 
Bit-tqassim tad-doni tiegħu,  
żejjen kollox bis-sbuħija  
il-Missier, li ħejja s-saltna  
tas-smewwiet għall-hena tagħna. 
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
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bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq  
biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,  
quddiem Alla nressqu talbna,  
b’radd il-ħajr u kull foħrija.  
Għaliex din kienet is-siegħa  
li, bis-sagrifiċċju veru  
tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna  
mis-salib is-salvazzjoni. 
 
Lill-Mulej għalhekk nitolbu  
biex jimliena b’dawl il-grazzja  
tas-salib li d-dija tiegħu  
tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
F’din it-tielet talba mqaddsa  
ta’ mal-jum infaħħru ‘l Alla  
b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna  
li fi mħabbtu llum bagħtilna.  
 
Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb  
fil-misteru għoli tiegħu;  
u, fid-dawl tal-maġisteru  
ta’ San Pietru, lejh inħaffu.  
 
F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,  
nitolbuhom jgħassu fuqna  
biex il-passi dgħajfa tagħna  
jitqawwew bi Kristu Sidna.  
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Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

 
 

Salm 118 (119):105-112 
 

XIV (Nun) 
 

Musbieħ għal riġlejja l-kelma tiegħek, * 
u dawl fil-mogħdija tiegħi. 

Ħlift, u rrid inżomm kelmti, * 
li nħares id-digrieti ġusti tiegħek. 
 

Ninsab imnikket għall-aħħar, Mulej; * 
agħtini l-ħajja skond il-kelma tiegħek. 

Ilqa', Mulej, il-qima ta' fommi, * 
u għallimni d-digrieti tiegħek. 
 

Ħajti dejjem fit-tiġrif, * 
imma qatt ma ninsa l-liġi tiegħek. 

Il-ħżiena nasbuli x-xibka, * 
imma jien ma warrabtx mill-preċetti tiegħek. 
 

Il-preċetti tiegħek wirti għal dejjem; * 
huma l-għaxqa ta' qalbi. 

Inħajjar 'il qalbi biex tħares il-kmandamenti tiegħek, * 
għal dejjem u sa l-aħħar. 

 Glorja. 
 

Salm 69 (70) 
 

O Alla, ejja eħlisni! * 

Mulej, fittex għinni! 

Ħa jistħu u jinfixlu * 
dawk li jfittxu jneħħuli ħajti.  

Ħa jerġgħu lura mħawwda * 
dawk li jifirħu bid-deni tiegħi. 
 

Ħa jerġgħu lura kollhom mistħija * 
dawk li jiddieħku bija. 

Jithennew u jifirħu bik * 
dawk kollha li jfittxuk;  

jgħidu dejjem: "Kbir hu Alla," * 
dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek. 
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Imma jien, fqajjar u msejken; * 

o Alla, fittex għinni!  
Inti l-għajnuna u l-ħelsien tiegħi: * 

iddumx ma tgħinni, Mulej! 
 Glorja. 

 
Salm 74 (75) 

 
Lilek infaħħru, o Alla, lilek infaħħru; * 

ismek inxandru, għemilek ta' l-għaġeb inħabbru. 
 

"Meta jasal il-waqt li jien għażilt, * 
jien nagħmel ħaqq bis-sewwa. 

Jekk titriegħed l-art u kull ma fiha, * 
jiena nżomm sħaħ il-pilastri tagħha." 

  
Lill-kburin ngħidilhom: "La titkabbrux"; * 

u lill-ħżiena: "La terfgħux raskom." 
Terfgħux kontra s-sema raskom; * 

titkabbrux ma' Alla bi kliemkom. 
  
Għax ebda għajnuna ma ssibu, * 

la mill-lvant, la mill-punent, lanqas mid-deżert; 
għax Alla hu l-imħallef: * 

lil wieħed iniżżlu, lil ieħor jgħollih. 
  
Il-Mulej għandu f'idu bieqja, * 

bi nbid qawwi, imħawwar tajjeb;  
minnha jisqihom sa l-aħħar qatra: * 

il-ħżiena kollha ta' l-art jixorbuha. 
  
Iżda jien għal dejjem nifraħ; * 

ngħanni lil Alla ta' Ġakobb. 
L-irjus kollha tal-ħżiena jitkissru; * 

u jintrefgħu l-irjus tal-ġusti. 
 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA         ara Iż 10:20-21 
 

Jiġri f’dak il-jum li l-fdal ta’ Iżrael u l-meħlusin tad-dar ta’ Ġakobb jistrieħu fis-sewwa fuq 
il-Mulej, il-Qaddis ta’ Iżrael. Il-fdal jerġa’ lura, il-fdal ta’ Ġakobb, lejn Alla l-Qawwi. 

 

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
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F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
LEZZJONI QASIRA           ara Iż 10:24. 27 
 

Dan jgħid Sidi, il-Mulej ta’ l-eżerċti: La tibżax, poplu tiegħi li tgħammar f’Sijon. F’dak il-jum 
titneħħa t-tagħbija minn fuq spallejk u l-madmad minn fuq għonqok. 

 

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA          ara Iż 14:1 
 

Is-siegħa tiegħu qorbot, u żmienu ma jiddawwarx ma jasal. Il-Mulej iħenn għal Ġakobb, u 

Iżrael isalva.  

  

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
O Alla, int għoġbok turi d-dija tas-sebħ tiegħek bit-twelid ta’ Ibnek mill-Verġni Mqaddsa Marija: 
agħtina li, b’fidi sħiħa, inqimu l-misteru ta’ din il-ġrajja ta’ l-għaġeb u nġeddu dejjem it-tifkira tagħha 
bil-ġieħ li jistħoqqilha. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

 
L-GĦASAR 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah  
 

INNU 

 

O Marija, Verġni mbierka,  
ilqa’ fil-ġuf safi tiegħek  
il-Verb t’Alla, mibgħut lilna  
mill-Missier biex isalvana.  
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Mis-smewwiet bil-qawwa fuqek  
jinżel dell l-Ispirtu s-Santu:  
inti ġġib lil Kristu Sidna,  
Iben il-Missier u daqsu.  
 
Dan hu l-bieb ta’ tempju mqaddes,  
għal kulħadd magħluq u msakkar,  
għaliex qatt u ‘l ħadd ma nfetaħ  
ħlief għall-Prinċep l-Għoli waħdu.  
 
Dan hu s-Sid, mill-bidu mnissel,  
kien imwiegħed lill-profeti;  
hu, minn Gabrijel imħabbar,  
twieled fostna bniedem bħalna.  
 
Ħa jifirħu mela l-anġli,  
jithennew il-popli kollha:  
Alla l-kbir fi mħabbtu ċċekken  
biex isalva dak li ntilef.  
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
 
Ant. 1: Il-Mulej li jista’ kollox jiġi minn Sijon biex jagħti s-salvazzjoni lill-poplu tiegħu. 
 

Salm 125 (126) 
 

Meta l-Mulej reġġa' lura l-imjassra ta' Sijon, * 
konna qisna mitlufa f'ħolma; 

mbagħad bid-daħk imtela fommna, * 
u bl-għajat ta' ferħ ilsienna.  

Mbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus: * 
"Kbir f'għemilu l-Mulej magħhom!" 

Kbir f'għemilu l-Mulej magħna! * 
U aħna bil-ferħ imtlejna.  

  
Biddel, Mulej, xortina, * 

bħall-widien tan-Negeb! 
Dawk li jiżirgħu fid-dmugħ * 

jaħsdu bl-għana ta' ferħ. 
  
Huma u sejrin, imorru jibku, * 

iġorru ż-żerriegħa għaż-żrigħ.  
Iżda huma u ġejjin lura, jiġu b'għana ta' ferħ, * 

iġorru l-qatet f'idejhom. 
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 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
   lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
  u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Il-Mulej li jista’ kollox jiġi minn Sijon biex jagħti s-salvazzjoni lill-poplu tiegħu. 
Ant. 2: Minħabba f’Sijon ma nehdiex, sa ma l-Ġust tagħha jfeġġ bħal dija. 
 

Salm 126 (127) 
 

Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar, * 
għalxejn jitħabtu l-bennejja.  

Jekk il-Mulej ma jħarisx il-belt, * 
għalxejn jishar l-għassies. 

Ma jiswielkom xejn li tbakkru, † 
jew li ddumu ma tistrieħu  

 u li tieklu ħobż it-tbatija; * 
għax jipprovdi lill-għeżież tiegħu. 
 

Ara, wirt il-Mulej huma l-ulied, * 
ħlas tiegħu hu frott il-ġuf. 

Bħal vleġeġ f'id il-ġellied, * 
hekk huma wlied iż-żgħożija. 
 

Hieni l-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija bihom! * 
Ma jinfixilx meta jiltaqa'  
 ma' l-għedewwa f'bieb il-belt. 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Minħabba f’Sijon ma nehdiex, sa ma l-Ġust tagħha jfeġġ bħal dija. 
Ant. 3: L-Ispirtu tal-Mulej fuqi: bagħatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin. 
 

Kantiku Kol 1:12-20 
 

Roddu ħajr lill-Missier, † 
li għamilkom denji * 
li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl.  

Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, * 
u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-għażiż,  

 li bih għandna l-fidwa, * 
il-maħfra tad-dnubiet. 

 
Hu x-xbieha ta’ Alla li ma jidhirx, * 

il-kbir fost il-ħlejjaq kollha;  
għax bih kien maħluq kollox, * 

fis-sema u fl-art,  
dak kollu li jidher † 

u dak kollu li ma jidhirx, * 
troni u ħakmiet, prinċipati u setgħat. 
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Kollox bih u għalih kien maħluq, † 
hu qabel kollox, * 
u kollox bih qiegħed iżomm. 

 
Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja; † 

hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, * 
sabiex ikun hu l-ewwel f’kollox. 

 
Fih għoġobha tgħammar il-milja kollha tad-divinità, * 

fih Alla għoġbu jerġa jħabbeb kollox miegħu,  
u bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib, * 

ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art. 
 Glorja.  
 
Ant. 3: L-Ispirtu tal-Mulej fuqi: bagħatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin. 
 
LEZZJONI QASIRA           Fil 3:20b-21 
   

Qegħdin nistennew is-Salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu. Hu għad irid ibiddilna l-ġisem 
imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu, bil-qawwa tas-setgħa li għandu li jġib kollox 
taħtu. 

 

 RESPONSORJU QASIR 

 
R/. Ejja ħalli teħlisna, * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Ejja. 
V/. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Glorja. Ejja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

O għerq ta’ Ġesse, li waqaft bħala sinjal għall-popli, int li quddiemek is-slaten jagħlqu 
ħalqhom u l-ġnus ifittxuk, ejja biex teħlisna u la tiddawwarx. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 



474 

 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

O għerq ta’ Ġesse, li waqaft bħala sinjal għall-popli, int li quddiemek is-slaten jagħlqu 
ħalqhom u l-ġnus ifittxuk, ejja biex teħlisna u la tiddawwarx. 
 
PREĊI 
 

Ħuti għeżież, Kristu l-Mulej għandu jiġi biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin. Fiċ-ċokon 
tagħna nitolbuh, u b’tama qawwija ngħidulu: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Agħmel, Mulej, li d-dinja tagħraf il-ġustizzja tiegħek imxandra mis-smewwiet: 
- ħalli l-glorja tiegħek tgħammar f’artna. 
Int għoġbok issir bniedem dgħajjef bħalna: 
- saħħaħ lill-bnedmin bl-għajnuna tiegħek ta’ Alla. 
Ejja ħa ddawwalna bid-dawl ta’ l-għerf tiegħek: 
- għax ninsabu fid-dlamijiet ta’ l-injoranza. 
Inti ċċekkint biex tneħħi d-dnubiet tagħna: 
- issa li int fil-glorja agħtina l-premju ta’ l-hena ta’ dejjem. 
Int għad tidher biex tagħmel il-ħaqq: 
- ilqa’ fis-saltna tas-sema lil ħutna l-mejtin. 
 
Missierna 

Talba 
 

O Alla, int għoġbok turi d-dija tas-sebħ tiegħek bit-twelid ta’ Ibnek mill-Verġni Mqaddsa Marija: 
agħtina li, b’fidi sħiħa, inqimu l-misteru ta’ din il-ġrajja ta’ l-għaġeb u nġeddu dejjem it-tifkira tagħha 
bil-ġieħ li jistħoqqilha. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-
Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 
 
 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
L-ERBGĦA 

 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
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ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
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Kristu, dija w jum imsebbaħ,  
bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:  
int tassew tad-dawl id-dija,  
int xandȃr tad-dawl għall-hienja.  
 
Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,  
f’dan il-lejl li ġej ħarisna;  
ikun fik il-mistrieħ tagħna,  
‘tina ftit sigħat ta’ heda.  
  
Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,  
qalbna tibqa’ tishar miegħek;  
midd, Mulej, il-leminija  
bħala kenn ħanin fuq ħbiebek. 
 
Ejja, Salvatur setgħani,  
qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,  
wennes lill-qaddejja tiegħek,  
li biex fdejthom xerridt demmek.  
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier u lill-Ispirtu  
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.  
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant.1: Mulej, kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 

 
Salm 30 (31): 1-6 

 
Talba ta’ mnikket, li jittama 

 
Missier, nerħi ruħi f’idejk. (Lq 23:46) 
 

Fik, Mulej, jien nistkenn; * 
ma jkolli qatt għax nirgħex. 

Fil-ġustizzja tiegħek salvani, * 
agħtini widen u fittex eħlisni. 

Kun blata tal-kenn għalija, * 
fortizza qawwija ta' salvazzjoni. 

  
Inti l-blata u l-fortizza tiegħi; * 

f'ġieħ ismek mexxini u wassalni. 
Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, * 

għax inti l-qawwa tiegħi. 
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F'idejk jien nerħi ruħi; * 

int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. 
 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Mulej, kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni. 
Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej. † 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 129 (130) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħ 
 

Hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. (Mt 1:21) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: 
† isma', Sidi, il-leħen tiegħi! 
Ħa jkunu widnejk miftuħa, * 

jiena u nitolbok bil-ħniena. 
  
Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, * 

Sidi, min jista' jżomm sħiħ? 
Imma għandek hemm il-maħfra, * 

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. 
 

Jien lill-Mulej nistenna, * 
ruħi f'kelmtu tittama. 

Tistenna ruħi lil Sidi, * 
aktar milli l-għassiesa s-sebħ. 

  
Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, * 

jistenna Iżrael lill-Mulej! 
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, * 

u l-fidwa għandu bil-kotra. 
Hu li jifdi lil Iżrael * 

minn ħtijietu kollha. 
Glorja. 

 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej.  
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA           Ef 4:26-27 
 

Tidinbux tħallux ix-xemx tgħib fuq il-korla tagħkom, u tagħtux il-wisa’ lix-xitan.  
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RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

 
Talba 

 
Mulej Ġesù Kristu, int b’qalb ħelwa u umli toffri madmad ħelu u toqol ħafif lil min jimxi warajk; ilqa’ 
x-xewqat qaddisa u l-ħidmiet li għamilna llum u agħtina li nistrieħu fis-sliem biex inqumu aktar ħfief 
għas-servizz tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  
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int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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20 ta’ Diċembru (Ferja privileġġjata) 

IL-ĦAMIS 

TAT-TIELET ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tal-Ħamis tat-III ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  
tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 
"La twebbsux qalbkom bħal f'Meribah,  

bħal dakinhar f'Massah, fid-deżert, 
meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  

għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
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u triqati ma jagħrfux.' 
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Redentur tal-popli, ejja,  
uri l-frott tal-Verġni mbierka,  
ħa tistagħġeb l-art, xħin tisma’  
bi twelid hekk xieraq ‘l Alla.  
 
Il-Verb t’Alla, li ħa l-ġisem  
u sar bniedem minn Omm Verġni,  
kien imnissel mhux bħall-bqija,  
‘ma bil-qawwa ta’ l-Ispirtu.  
 
Bih ix-Xebba ssir Omm safja,  
xejn ma titlef minn xbubitha;  
Alla, b’għaġeb kbir ta’ qawwa,  
qisu f’tempju jgħammar fiha.  
 
Joħroġ mela minn kamartu  
ta’ sultan, bil-glorja mdawwar,  
qisu ġgant fiż-żewġ naturi,  
lest biex jibda l-ġirja tiegħu. 
 
Int, li dejjem daqs Missierek,  
tidher fostna bniedem bħalna,  
biex b’qawwietek treġġa’ f’saħħtu  
kull ma huwa dgħajjef fina.  
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Il-maxtura fqajra tiegħek  
ġa qed tiddi u l-lejl iddawwal  
b’dawl sabiħ u ġdid li jkeċċi  
dlam l-imgħoddi u l-fidi jkebbes. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu  
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Ħares, Mulej, u ara l-għajb tagħna.  

 

Salm 88 (89):39-53 

 

IV 

 

Imma int warrabt is-sultan midluk tiegħek; * 
għadabt għalih u begħedtu minnek. 

Ħassart il-patt mal-qaddej tiegħek; * 
kasbart ma' l-art il-kuruna tiegħu. 

Ġarraft il-ħitan tiegħu kollha; * 
għamilt ħerba mis-swar tiegħu. 

Kull min jgħaddi minn ħdejh jisirqu; * 
sar iż-żebliħ tal-ġirien tiegħu. 

  
Qajjimt il-leminija ta' l-għedewwa tiegħu, * 

ferraħt 'il dawk kollha li huma kontrieh. 
Reġġajtlu lura s-sejf misnun tiegħu; * 

ma waqaftx miegħu fit-taqbida. 
Kissirtlu x-xettru ta' ġieħu; * 

ma' l-art tfajtlu t-tron tiegħu. 
Qassartlu ż-żmien ta' żgħożitu, * 

u ksejtu bil-mistħija. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Ħares, Mulej, u ara l-għajb tagħna.  

Ant. 2: Jiena l-għerq imnissel minn David, jiena l-kewkba tiddi ta’ fil-għodu. 

V 

 

Mulej, se tibqa' għal dejjem tinħeba minna? * 
Se jibqa' ħuġġieġa nar l-għadab tiegħek? 

Ftakar li ftit huma jiem ħajti. * 
Għal daqshekk int ħlaqtu l-bniedem? 

Min hu li jgħix u ma jarax il-mewt? * 
Min jeħlisha mis-setgħa ta' l-imwiet? 
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Fejn hi, Sidi, it-tjieba tiegħek ta' dari? * 
Fejn hi l-fedeltà li biha ħlift lil David? 

Ftakar, Sidi, kif inhu mkasbar il-qaddej tiegħek; * 
kif qed nilqa' ġo fija ż-żebliħ tal-popli, 

iż-żebliħ li qed jagħmlulna  
  l-għedewwa tiegħek, Mulej, * 
 li qed ikasbru kull ħjiel tas-sultan midluk tiegħek. 
Imbierek il-Mulej għal dejjem! * 

Amen! Amen! 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Jiena l-għerq imnissel minn David, jiena l-kewkba tiddi ta’ fil-għodu. 

Ant. 3: Ħajjitna malajr tgħaddi, bħall-ħaxix tar-raba’; imma int minn dejjem ta’ dejjem, o Alla. 
 

Salm 89 (90) 
 

Mulej, int kont għalina * 
kenn minn nisel għal nisel. 

Qabel ma twieldu l-muntanji, † 
qabel ma tnisslu l-art u d-dinja, * 
minn dejjem ta' dejjem int, o Alla! 

Int traġġa' l-bnedmin lejn it-trab, * 
u tgħidilhom: "Erġgħu lura, intom bnedmin!" 

Elf sena huma għalik bħal jum ta' lbieraħ li għadda, * 
jew bħal sahra tal-lejl. 

  
Int taħsadhom, u jsiru bħal ħolma. * 

Huma bħall-ħaxix li jinbet fil-għodu; 
fil-għodu jwarrad u jħaddar, * 

fil-għaxija jidbiel u jinxef. 
 Ninsabu mifnija bil-qilla tiegħek, * 

mibluha minħabba l-għadab tiegħek. 
Int ġibt quddiem għajnejk ħtijietna, * 

dnubietna l-moħbija fid-dawl ta' wiċċek. 
  
Il-jiem kollha tagħna jgħibu minħabba qilltek, * 

jintemmu bħal tnehida s-snin ta' ħajjitna. 
Żmien ħajjitna hu b'kollox sebgħin sena; * 

u l-iżjed tmenin, jekk inkunu f'saħħitna;  
u l-biċċa l-kbira taħbit u niket; * 

malajr jgħaddu, u aħna mmorru magħhom. 
Min jista' jifhem il-qawwa tal-qilla tiegħek? * 

Min jista' jqis il-biża' ta' l-għadab tiegħek? 
Għalhekk għallimna ngħoddu jiem ħajjitna, * 

sabiex aħna nimxu bil-għaqal.  
Dur lejna, Mulej! Kemm se ddum? * 

Ħenn għall-qaddejja tiegħek. 
Imliena kmieni bit-tjieba tiegħek, * 

biex nifirħu u nithennew ħajjitna kollha. 
Ferraħna daqskemm għakkistna, * 
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għas-snin li fihom rajna l-ħsara. 
 

Ħa jidher għemilek quddiem il-qaddejja tiegħek, * 
u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. 

Ħa tkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna! * 
Wettqilna int ix-xogħol ta’ jdejna. 

 Glorja. 
 
Ant. 3: Ħajjitna malajr tgħaddi, bħall-ħaxix tar-raba’; imma int minn dejjem ta’ dejjem, o Alla.  
 

V/. Leħen jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej. 
R/. Iddrittaw il-mogħdijiet ta’ Alla tagħna. 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija          Iż. 48:1-11 
 

Alla waħdu l-Mulej taż-żmien li għad irid jiġi 
 

Isimgħu dan, dar Ġakobb,  

intom li ġġibu isem Iżrael,  

intom li ħriġtu mill-qawmien ta' Ġuda,  

intom li taħilfu b'isem il-Mulej,  

u tfaħħru l-isem ta' Alla ta' Iżrael,  

imma mhux bis-serjetà u anqas bil-ġustizzja. 

Mill-belt qaddisa jissemmew,  

u fuq Alla ta' Iżrael iserrħu,  

il-Mulej ta' l-eżerċti ismu. 

  

Minn żmien il-qadim ħabbart il-ġrajjiet,  

ħarġu minn fommi, u jien semmajthom,  

u jien għamilthom minnufih, u seħħew lkoll.  

Għax kont naf li int rasek iebsa,  

għonqok għerq tal-ħadid u ġbinek bronż.  

Sa mill-qedem ħabbarthomlok,  

qabel ma seħħew semmajthomlok  

li ma tmurx tgħid:  

'L-idolu tiegħi għamilhom,  

ix-xbieha minquxa u mdewwba ordnathom.'  

Int smajt u rajt dan kollu, u issa ma tridx ixxandru.  

Minn issa 'l quddiem insemmgħek ħwejjeġ ġodda,  

ħwejjeġ mistura li int ma tafhomx.  

Inħalqu issa u mhux żmien ilu,  

u qabel żmienhom int ma smajtx bihom,  

li ma tmurx tgħid: 'Arani, jien kont naf bihom.'  

Int qatt ma smajt, int qatt ma għaraft,  

lanqas qatt ma ftaħt widnejk;  
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kont naf li int ħajjen,  

u sa mill-ġuf sejjħulek irvellat.  

Minħabba f'ismi ma nagħdabx għalik, 

u minħabba ġieħi nrażżan għadbi  

u ma neqirdekx.  

Arani, jien saffejtek bħal fidda,  

ippruvajtek fil-forn tan-niket.  

Minħabba fija, minħabba fija nagħmel dan.  

Għax għandu jitkasbar ismi?  

Is-sebħ tiegħi lil ħaddieħor ma nagħtihx." 

  

RESPONSORJU           Iż 48:10. 11; 54:8 
 
R/. Ippruvajtek fil-forn tan-niket. Minħabba fija, minħabba fija nagħmel dan: għax għandu jitkasbar 
ismi? * Is-sebħ tiegħi lil ħaddieħor ma nagħtihx. 
V/. Fis-saħna tal-korla tiegħi ħbejt wiċċi għal ftit minnek: bi mħabba għal dejjem ħennejt għalik. * Is-
sebħ tiegħi lil ħaddieħor ma nagħtihx.  
 
LEZZJONI II 
 
Qari mill-Omeliji ta’ San Bernard, abbati, fuq it-Tifħir tal-Verġni Marija 
 

Id-dinja kollha tistenna t-tweġiba ta’ Marija 
 

Verġni Marija, issa smajtha l-aħbar: int se tnissel u jkollok iben; u samjt ukoll li dan m’hux se jsir 
permezz ta’ bniedem imma bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu. U issa l-Anġlu qiegħed jistenniek twieġeb 
għax wasallu l-ħin li jerġa jitla’ għand Alla li bagħtu. U aħna wkoll, Sidtna Marija, qegħdin 
nistennewk tħenn għalina u titkellem għax is-sentenza tal-kundanna qiegħda tagħfas fuqna l-
imsejknin.  

Ara, l-Anġlu ressaqlek quddiemek il-prezz tas-salvazzjoni tagħna, u aħna minnufih inkunu 
ħielsa jekk inti tgħidlu iva. Aħna lkoll ħadna l-ħajja bil-Kelma ta’ Alla ta’ dejjem, u issa qegħdin 
immutu: daqsxejn ta’ tweġiba tiegħek terġa taħjina u taħjina u ssaħħaħna.  
 O Verġni twajba, din it-talba umli qegħdin jagħmluhielek bid-dmugħ f’għajnejhom Adam u n-
nisel imsejken tiegħu mbiegħed mill-ġenn, u Abraham, u David. Hija talba kollha ħerqa li qiegħda 
ssirlek mill-missirijiet qaddisa l-oħra, missirijietek, li huma wkoll qegħdin jagħmmru f’art u dell il-
mewt. Din it-tweġiba qiegħda tistennieha minnek id-dinja kollha, mixħuta għarkubbtejha 
quddiemek. 
 U mhux ta’ b’xejn nitolbuk, ladarba mal-kelma ta’ fommok hu marbut il-faraġ ta’ l-imsejknin, 
il-fidwa ta’ l-ilsiera, il-ħelsien ta’ l-ikkundannati, is-salvazzjoni ta’ l-ulied kollha ta’ Adam, ta’ razztek 
kollha. 
 Wieġeb, o Verġni, ħaffef. Iddumx ma twieġbu lill-Anġlu, anzi lill-Mulej permezz ta’ l-Anġlu. 
Wieġeb b’kelma; lissen il-kelma tiegħek, u nissel il-Kelma ta’ Alla; oħroġ minn fommok kelma li 
malajr tgħaddi, u ħaddan miegħek il-Kelma li tibqa’ għal dejjem.  

X’inti tistenna? Għaliex dan il-biża’? Emmen, stqarr il-fidi tiegħek, u ilqa’ l-istedina. Inti umli, 
iżda agħmel wiċċek; int kollok mistħija, imma oqgħod b’moħħok mistrieħ. Tassew li bħalissa xebba 
safja bħalek ma jixirqilhiex ma tkunx bil-għaqal; imma għallinqas f’din il-ħaġa biss, int, xebba 
għaqlija, issibhiex bi tqila sseffaq wiċċek, għax jekk hi ħaġa sabiħa li xebba tkun mistħija u siekta, 
imma issa hu aktar meħtieġ li int taqdi dmir ta’ tjieba u titkellem. 
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Mela iftaħ qalbek għall-fidi, Verġni mbierka, iftaħ xufftejk u stqarr li emmint, ilqa’ fi ħdanek 
lil min ħalqek. Ara, il-mistenni mill-ġnus jinsab barra fil-bieb u qiegħed iħabbat. Jekk tiddawwar ma 
tiftaħlu, minjaf jibqax sejjer, u int b’sogħba fuqek terġa’ tibda tfittex lil dak li qalbek tħobb! Qum, 
isa, iftaħlu! Qum bis-saħħa tal-fidi, ħaffef bil-qawwa tat-tjieba, iftaħlu bl-istqarrija tiegħek, u għid: 
Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek! 
 
RESPONSORJU ara Lq 1:31. 42 

 
R/. Verġni Marija, ilqa’ l-kelma li l-Mulej bagħatlek ma’ l-Anġlu: inti tnissel u jkollok iben, li 

jkun Alla u bniedem. * U tkun l-imbierka fost in-nisa kollha. 
V/. Ikollok iben, imma xbubitek tibqa’ bla mittiefsa; tnissel fil-ġuf, imma tkun omm li 

baqgħet dejjem safja. * U tkun imbierka fost in-nisa kollha. 
 

TALBA 
 
 O Alla, il-Verġni bla tebgħa, imħabbra mill-Anġlu, laqgħet fil-ġuf tagħha l-Verb etern tiegħek, 
u mimlija bid-dawl ta’ l-Ispirtu s-Santu saret għamara ta’ Alla: nitolbuk li, bl-istess umiltà tagħha, 
norbtu qalbna mar-rieda tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristiu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ 
l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Il-profeti, b’leħen għoli,  
ħabbru l-miġja tal-Messija  
f’din id-dinja, biex jagħtina  
grazzja, fidwa w salvazzjoni. 
 
Riesaq issa l-jum mistenni  
li l-ferħ tiegħu jimla ‘l qlubna;  
nitħejjew għall-bxara t-tajba  
tas-sebħ kbir li se jxandrilna.  
 
Għax f’din l-ewwel miġja tiegħu  
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mhux b’kastig f’idejh ġej Kristu,  
imma biex il-ġrieħi jfejjaq,  
ħalli jsalva dak li ntilef.  
 
Iżda wkoll jenħtieġ li nishru,  
għax ma jdumx ma jerġa’ jiġi  
biex lil ħbiebu jrodd ħlas tajjeb  
u jiftħilhom bieb is-saltna.  
 
Għandna b’wegħda d-dawl ta’ dejjem,  
li diġà nilmħuh iżernaq;  
rajna l-kewkba tfeġġ fil-għoli  
biex għas-sema tistedinna. 
 
Kristu temm ix-xewqa tagħna  
li narawk kif int, ta’ Alla:  
ħa tkun dehra li titfisser  
b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Lejk, Mulej, jien nerfa’ ruħi; ejja eħlisni, Sidi, għax jien fik nistkenn.  
 

Salm 86 (87) 
 

Il-Mulej bena 'l Sijon * 
fuq l-għoljiet imqaddsa; 

hu jħobb il-bibien tagħha * 
aktar mill-għamajjar kollha ta' Ġakobb. 

  
O belt ta' Alla, * 

ħwejjeġ sbieħ hu jgħid fuqek: 
"Ngħodd 'il Raħab u 'l Babel * 

ma' dawk li jagħrfuni.  
Araw, in-nies tal-Filistja, Tir u l-Etjopja, * 

dawn twieldu hemm!" 
U għal Sijon jingħad: * 

"Lkoll, il-wieħed u l-ieħor, twieldu fiha!  
U Alla l-Għoli nnifsu * 

jwettaqha f'postha." 
 

Jikteb il-Mulej fil-ktieb tal-popli: * 
"Dan twieled hemm!" 

U jgħannu, huma u jiżfnu, * 
dawk kollha li jgħammru fik. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Lejk, Mulej, jien nerfa’ ruħi; ejja eħlisni, Sidi, għax jien fik nistkenn.  
Ant. 2: Temm, Mulej, ix-xewqa ta’ dawk li jittamaw fik, biex il-profeti tiegħek jinstabu li kienu nies 
ta’ min joqgħod fuqhom. 
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Kantiku Iż 40:10-17 

  

Hawn hu Sidi l-Mulej, li ġej bil-qawwa, * 

u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu.  

Hawn hu bi ħlasu miegħu, * 

u r-rebħa tiegħu quddiemu.  

Bħal ragħaj li jirgħa l-merħla tiegħu; * 

bi driegħu jiġmagħha,  

u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom; * 

u n-nagħaġ ireddgħu bil-mod imexxihom. 

Min kejjel il-baħar f'qiegħ idu, *  

jew qies bix-xiber il-wisa' tas-sema?  

Min ġabar it-trab ta' l-art ġo kejla, * 

jew wiżen bi stasija l-muntanji,  

 u b'miżien l-għoljiet?  

Min mexxa l-ispirtu tal-Mulej, * 

jew urieh x’għandu jagħmel, biex jgħallmu?  

Lil min talab parir biex jiftaħlu għajnejh; * 

jew biex jgħallmu jġib ruħu bil-ġustizzja, 

biex jagħtih id-dawl u l-għerf, * 

u jqabbdu t-triq ta' l-għaqal?  

Ara, il-ġnus bħal qatra waħda minn barmil ilma, * 

bħal għabra trab f'miżien, hekk qishom!  

Ara, il-gżejjer daqs tibna t-toqol tagħhom !  

Is-siġar tal-Libanu m'humiex biżżejjed * 

biex bihom tagħmel in-nar;  

anqas il-bhejjem tiegħu m'huma biżżejjed * 

biex toffri lil Alla sagrifiċċju tal-ħruq.  

Il-ġnus kollha qishom xejn quddiemu: * 

huma għalih ħwejjeġ fiergħa u battala.  

 Glorja. 

 
Ant. 2: Temm, Mulej, ix-xewqa ta’ dawk li jittamaw fik, biex il-profeti tiegħek jinstabu li kienu nies 
ta’ min joqgħod fuqhom.  
Ant. 3: Dur lejna, Mulej, u ddumx ma tiġi għand il-qaddejja tiegħek.  
 

Salm 98 (99) 
 

Il-Mulej isaltan; jitkexkxu l-ġnus! * 
Fuq il-kerubini t-tron tiegħu; ħa titheżheż l-art! 

Kbir il-Mulej f'Sijon; * 
hu jaħkem fuq il-popli kollha. 
 

Ħa jfaħħru ismek, kbir u tal-biża', * 
għax hu qaddis u qawwi. 

Int sultan li tħobb il-ġustizzja u waqqaft is-sewwa; * 



489 

 

id-dritt u s-sewwa tagħmel ma' Ġakobb. 
 

Għollu bit-tifħir lill-Mulej, Alla tagħna, * 
inxteħtu quddiem mirfes riġlejh, għax hu qaddis! 
 

Mosè u Aron fost il-qassisin tiegħu, † 
u Samwel fost dawk li jsejjħu ismu, * 
kienu jsejjħu l-Mulej, u hu jweġibhom. 

F'kolonna ta' sħab kien jitkellem magħhom; * 
kienu jħarsu l-preċetti u l-liġi li tahom. 

Mulej, Alla tagħna, inti smajthom; † 
int Alla li tagħder kont għalihom; * 
iżda tħallast ta' l-imġiba ħażina tagħhom. 
 

Għollu bit-tifħir lill-Mulej, Alla tagħna, † 
u nxteħtu quddiem l-għolja mqaddsa tiegħu;  
għax qaddis hu l-Mulej, Alla tagħna! 

Glorja. 
 
Ant. 3: Dur lejna, Mulej, u ddumx ma tiġi għand il-qaddejja tiegħek.  
 
LEZZJONI QASIRA Ġen 49:10 
Ma jitneħħiex ix-xettru minn idejn Ġuda, il-ħatar minn bejn riġlejh, sa ma jiġi dak li se jkun mibgħut : 
lilu jistennew il-ġnus.  

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Alla bagħat l-anġlu Gabrijel għand Marija Verġni l-għarusa ta’ Ġużeppi.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  
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għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
 ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  

u lill-Ispirtu s-Santu,  
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Alla bagħat l-anġlu Gabrijel għand Marija Verġni l-għarusa ta’ Ġużeppi.  
 
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, Kristu l-Mulej huwa d-dawl li jdawwal lil kull bniedem. Nitolbuh u ngħidulu bil-ferħ: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Kun fostna, Mulej, u bid-dawl tiegħek keċċi d-dlamijiet tagħna: 
- u agħmilna denji tad-doni tiegħek. 
Salvana, Mulej Alla tagħna: 
- u llum infaħħru l-isem qaddis tiegħek.  
Ħeġġeġ lil qlubna biex nixtiquk b’ħerqa kbira: 
- u nfittxu bil-ħrara kollha li ningħaqdu miegħek. 
Inti rfajt fuqek il-mard kollu tagħna:  
- għin illum lill-morda tagħna u l-moribondi kollha. 
 
Missierna 
 

Talba 
 

O Alla, il-Verġni bla tebgħa, imħabbra mill-Anġlu, laqgħet fil-ġuf tagħha l-Verb etern tiegħek, 
u mimlija bid-dawl ta’ l-Ispirtu s-Santu saret għamara ta’ Alla: nitolbuk li, bl-istess umiltà tagħha, 
norbtu qalbna mar-rieda tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristiu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ 
l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
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INNU 
 
B’qima kbira w tjieba sħiħa,  
miġburin f’dis-siegħa mbierka,  
nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,  
ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu. 
 
Biex jagħtina d-don li nkunu  
tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,  
li bħalissa ntbagħat u tqassam  
fuq l-appostli, skond il-wegħda.  
 
Bit-tqassim tad-doni tiegħu,  
żejjen kollox bis-sbuħija  
il-Missier, li ħejja s-saltna  
tas-smewwiet għall-hena tagħna. 
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq  
biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,  
quddiem Alla nressqu talbna,  
b’radd il-ħajr u kull foħrija.  
 
Għaliex din kienet is-siegħa  
li, bis-sagrifiċċju veru  
tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna  
mis-salib is-salvazzjoni. 
 
Lill-Mulej għalhekk nitolbu  
biex jimliena b’dawl il-grazzja  
tas-salib li d-dija tiegħu  
tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 



492 

 

 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
F’din it-tielet talba mqaddsa  
ta’ mal-jum infaħħru ‘l Alla  
b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna  
li fi mħabbtu llum bagħtilna.  
 
Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb  
fil-misteru għoli tiegħu;  
u, fid-dawl tal-maġisteru  
ta’ San Pietru, lejh inħaffu.  
 
F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,  
nitolbuhom jgħassu fuqna  
biex il-passi dgħajfa tagħna  
jitqawwew bi Kristu Sidna.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

 
Salm 118 (119):113-120 

XV (Samek) 
 

In-nies ta' żewġt iqlub nobgħodhom;  
imma l-liġi tiegħek inħobbha. 

Inti l-kenn u t-tarka tiegħi; * 
fil-kelma tiegħek jien nittama. 
 

Tbiegħdu minni, intom nies ħżiena, * 
biex inħares il-kmandamenti ta' Alla tiegħi. 

Żommni skond il-wegħda tiegħek, biex nibqa' ħaj; * 
tħallix bla temma t-tama tiegħi. 
 

Għinni int, u jiena nsalva; * 
u ħsiebi jkun dejjem fil-kmandamenti tiegħek. 

Int tistmell 'il kull min jitbiegħed 
mill-kmandamenti tiegħek, * 

 għax qarrieqa l-fehma tagħhom. 
 
Bħal skart għalik il-ħżiena ta' l-art; * 



493 

 

għalhekk inħobb il-preċetti tiegħek. 
Jitkexkex ġismi bil-biża' tiegħek; * 

mid-digrieti tiegħek nibża'. 
Glorja. 

 
Salm 78 (79):1-5. 8-11. 13 

 
O Alla, daħlu l-ġnus f'wirtek, † 

niġġsu t-tempju mqaddes tiegħek, * 
għamlu 'l Ġerusalemm ħerba waħda. 

Taw l-iġsma tal-qaddejja tiegħek  
b'ikel lit-tjur ta' l-ajru; * 

 taw laħam ħbiebek lill-bhejjem ta' l-art. 
Xerrdulhom demmhom bħal ilma madwar Ġerusalemm; * 

u ma kienx hemm min jidfinhom. 
 

Waqajna għaċ-ċajt mal-ġirien tagħna, * 
għad-daħk u ż-żebliħ għal ta' madwarna. 

Mulej, għal dejjem se tibqa' inkurlat magħna? * 
Se tibqa' mkebbsa bħan-nar il-ħeġġa tiegħek? 
 

Tiftakrilniex il-ħtijiet ta' l-imgħoddi; † 
fittex ejja u lqagħna bi ħnientek, * 
għax ninsabu mifnija għall-aħħar. 

Għinna, o Alla, Salvatur tagħna, * 
f'ġieħ is-sebħ ta' l-isem tiegħek;  

eħlisna u aħfrilna dnubietna, * 
minħabba l-isem tiegħek. 
 

Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus: * 
"Fejn hu Alla tagħhom?"  

Ħa jkunu jafu l-ġnus quddiem għajnejna * 
li int titħallas tad-demm li xerrdu  
 tal-qaddejja tiegħek. 

Ħa jasal quddiemek ilfiq l-imjassrin; * 
fil-kobor tal-qawwa tiegħek  

 salva 'l dawk li huma għall-mewt. 
U aħna, il-poplu tiegħek  

u l-merħla tal-mergħa tiegħek, * 
 niżżuk ħajr għal dejjem;  

minn żmien għal żmien  
 inxandru tifħirek. 
 Glorja. 

 
Salm 79 (80) 

 
O Ragħaj ta' Iżrael, agħti widen, * 

int li tmexxi bħal merħla 'l Ġużeppi.  
Int li qiegħed fuq il-kerubini, * 

iddi quddiem Efrajm, Benjamin u Manasse.  
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Qajjem il-qawwa tiegħek, * 
u ejja ħa ssalvana. 

Reġġagħna għal li konna, Alla ta' l-eżerċti; * 
itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek, u nkunu salvi. 
 

Mulej, Alla ta' l-eżerċti, kemm se ddum tinkorla * 
minkejja t-talb tal-poplu tiegħek? 

Tmajthom il-ħobż magħġun bid-dmugħ, * 
sqejthom id-dmugħ bix-xaba'. 

Għamilt minna t-tilwim tal-ġirien tagħna, * 
l-għedewwa tagħna jiddieħku bina. 
 

Reġġagħna għal li konna, Alla ta' l-eżerċti; * 
itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek, u nkunu salvi. 
 

Int qlajt dielja mill-Eġittu, * 
warrabt il-ġnus biex tħawwel lilha. 

Ħejjejt l-art għaliha; * 
hi xenxlet għeruqha u mliet l-art. 

Tgħattew l-għoljiet bid-dell tagħha, * 
Bħal ċedri kbar iż-żraġen tagħha. 

Meddet sal-baħar il-friegħi tagħha, * 
sax-xmara ż-żraġen tagħha. 
 

Għaliex, mela, ġarraft il-ħitan tagħha, * 
u kull min jgħaddi jqaċċat minnha? 

Iħarbatha l-ħanżir selvaġġ, * 
il-bhejjem tar-raba' jirgħu fiha. 
 

Erġa' ejja, Alla ta' l-eżerċti; † 
ħares mis-sema, u ara, * 
u żur 'il din id-dielja. 
 

Ħu ħsieb dak li ħawwlet lemintek, * 
ir-rimja li int kabbart għalik.  

Jinqerdu mal-ħarsa qalila ta' wiċċek * 
dawk li tawha n-nar u qaċċtuha. 

Ħa tkun idek fuq il-bniedem ta' lemintek, * 
fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik. 

Aħna ma nitbegħdux minnek; * 
roddilna l-ħajja, u aħna nsejjħu ismek. 
 

Reġġagħna għal li konna, Alla ta' l-eżerċti; * 
itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek, u nkunu salvi. 

Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
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LEZZJONI QASIRA           Ġer 23:5 
 

Għad jasal żmien – kelma tal-Mulej – meta mid-dar ta’ David inqajjem rimja qaddisa, 
sultan bil-għaqal li jagħmel id-dritt u l-ġustizzja fil-pajjiż. 

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA            Ġer 23:6 
 

F’dak iż-żmien Ġuda jkun salv, Iżrael jgħammar fiż-żgur; u dan hu l-isem li jagħtuh: Il-
Mulej il-Ġustizzja tagħna.  

 

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Eżek 34:15-16 
 

Jiena stess nirgħa n-nagħaġ tiegħi, u jiena mmiddhom – din kelma ta’ Sidi l-Mulej. Jiena nfittex 
il-mitlufin, inreġġa’ lura l-imxerrdin, ninfaxxa l-ġrieħi tal-miġruħin, u nqawwi l-morda. U 
nirgħahom bil-ġustizzja. 

 

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
O Alla, il-Verġni bla tebgħa, imħabbra mill-Anġlu, laqgħet fil-ġuf tagħha l-Verb etern tiegħek, u 
mimlija bid-dawl ta’ l-Ispirtu s-Santu saret għamara ta’ Alla: nitolbuk li, bl-istess umiltà tagħha, 
norbtu qalbna mar-rieda tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

L-GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
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Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

O Marija, Verġni mbierka,  
ilqa’ fil-ġuf safi tiegħek  
il-Verb t’Alla, mibgħut lilna  
mill-Missier biex isalvana.  
 
Mis-smewwiet bil-qawwa fuqek  
jinżel dell l-Ispirtu s-Santu:  
inti ġġib lil Kristu Sidna,  
Iben il-Missier u daqsu.  
 
Dan hu l-bieb ta’ tempju mqaddes,  
għal kulħadd magħluq u msakkar,  
għaliex qatt u ‘l ħadd ma nfetaħ  
ħlief għall-Prinċep l-Għoli waħdu.  
 
Dan hu s-Sid, mill-bidu mnissel,  
kien imwiegħed lill-profeti;  
hu, minn Gabrijel imħabbar,  
twieled fostna bniedem bħalna.  
 
Ħa jifirħu mela l-anġli,  
jithennew il-popli kollha:  
Alla l-kbir fi mħabbtu ċċekken  
biex isalva dak li ntilef.  
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Lejk, Mulej, jien nerfa’ ruħi; ejja eħlisni Sidi, għax jien fik nistkenn. 
 

Salm 131 (132) 
 
I 
 

Ftakar, Mulej, f'David * 
u fl-hemm tiegħu kollu.  

Ftakar kif hu ħalef lill-Mulej, * 
u wiegħed lil Alla, il-Qawwi ta' Ġakobb: 

  
"Ma nidħolx taħt is-saqaf ta' dari, * 
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ma nitlax fuq il-friex ta' soddti, 
ma nagħlaqx għajnejja u norqod * 

u anqas nagħlaq xfar għajnejja bin-ngħas, 
sa ma nsib post għall-Mulej, * 

għamara għal Alla, il-Qawwi ta' Ġakobb." 
 

Araw, smajna bl-arka f'Efrata, * 
sibnieha fir-raba' ta' Ġagħar. 

Ħa nidħlu fl-għamara tiegħu, * 
ninxteħtu quddiem il-mirfes ta' riġlejh! 

  
Qum u ejja, Mulej, lejn il-mistrieħ tiegħek, * 

int u l-arka tal-qawwa tiegħek. 
Jilbsu l-ġustizzja l-qassisin tiegħek, * 

jgħajjtu bil-ferħ il-ħbieb tiegħek. 
Minħabba f'David, il-qaddej tiegħek, * 

twarrabx wiċċ is-sultan, il-midluk tiegħek. 
 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
  u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 

 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Lejk, Mulej, jien nerfa’ ruħi; ejja eħlisni Sidi, għax jien fik nistkenn.  
Ant. 2: Temm, Mulej, ix-xewqa ta’ dawk li jittamaw fik, biex il-profeti tiegħek jinstabu li kienu nies 
ta’ min joqgħod fuqhom. 

II 
 

Il-Mulej ħalef wegħda lil David, * 
u żgur li ma jerġax lura minnha:  

"Wieħed min-nisel tiegħek * 
jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek. 

  
Jekk uliedek iħarsu l-patt tiegħi * 

u l-preċetti li jien nagħtihom,  
uliedhom ukoll għal dejjem * 

joqogħdu fuq it-tron tiegħek." 
  
Għax il-Mulej għażel 'il Sijon, * 

u xtaqha tkun id-dar tiegħu: 
"Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem! * 

Fiha rrid noqgħod, għax ħabbejtha! 
  
Bil-barka nimla l-ħażniet tagħha, * 

bil-ħobż inxabba' l-foqra tagħha. 
Bis-salvazzjoni nlibbes il-qassisin tagħha, * 

bil-ferħ jgħajjtu l-ħbieb tagħha. 
  
Hemm inqajjem qawwa lil David, * 

inħejji mnara għas-sultan, il-midluk tiegħi. 
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Bil-mistħija nlibbes l-għedewwa tiegħu, * 
imma fuqu tiddi l-kuruna tiegħu." 

 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Temm, Mulej, ix-xewqa ta’ dawk li jittamaw fik, biex il-profeti tiegħek jinstabu li kienu nies 
ta’ min joqgħod fuqhom.  
Ant. 3: Dur lejna, Mulej, u ddumx ma tiġi għand il-qaddejja tiegħek. 
 

Kantiku Apok 11:17-18; 12:10b-12a 
 

 "Niżżuk ħajr, Mulej, Alla li tista' kollox, † 

 li int u li kont, * 

 talli ħadt il-qawwa l-kbira tiegħek u bdejt issaltan. 

  

 Il-ġnus imtlew bil-korla, † 

 imma ġiet il-korla tiegħek *  

 u wasal iż-żmien li jsir ħaqq mill-mejtin,  

 u jingħata l-ħlas mistħoqq, * 

 lill-qaddejja tiegħek il-profeti,  

 lill-qaddisin u 'l dawk li jibżgħu minn ismek, * 

 kemm iż-żgħar u kemm il-kbar."  

 "Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa,  

 u s-Saltna ta' Alla tagħna, * 

 u s-setgħa tal-Messija tiegħu,  

 għax twaddab 'il barra dak li jixli 'l ħutna, * 

 li lejl u nhar jixlihom quddiem Alla tagħna.  

  

U huma ħarġu rebbieħa fuqu  

 bis-saħħa ta’ demm il-Ħaruf * 

 u bis-saħħa tax-xhieda li taw,  

 u xejn ma għożżew ħajjithom, * 

 hekk li ħadu saħansitra l-mewt.  

 Għalhekk ifirħu, smewwiet, * 

 u intom li tgħammru fihom.  

 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Dur lejna, Mulej, u ddumx ma tiġi għand il-qaddejja tiegħek.  
 
 
 
 
LEZZJONI QASIRA           ara 1 Kor 1:7b-9 

 

Nistennew id-dehra ta’ Sidna Ġesù Kristu, li jwettaqna sa l-aħħar biex inkunu bla ħtija f’jum il-
miġja ta’ Sidna Ġesù Kristu. Alla jżomm kelmtu; minnu konna msejjħin biex nidħlu fix-xirka ta’ 
Ibnu. 

 

RESPONSORJU QASIR 
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R/. Ejja ħalli teħlisna, * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Ejja. 
V/. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Glorja. Ejja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

O muftieħ ta’ David, xettru tad-dar ta’ Iżrael, li tiftaħ u ħadd ma jagħlaq, tagħlaq u ħadd ma 
jiftaħ, ejja ħa toħroġ mill-ħabs lill-ilsir li qiegħed fid-dlam u d-dell tal-mewt. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 
għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
O muftieħ ta’ David, xettru tad-dar ta’ Iżrael, li tiftaħ u ħadd ma jagħlaq, tagħlaq u ħadd ma jiftaħ, 
ejja ħa toħroġ mill-ħabs lill-ilsir li qiegħed fid-dlam u d-dell tal-mewt. 
 
 
 
 
PREĊI 
 
Ħuti għeżież, Kristu, il-Feddej u l-Mulej tagħna, għandu jidher fl-aħħar taż-żminijiet. Nuruh il-ferħ 
tagħna, u nitolbuh bil-ħerqa: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Feddej u Mulej tagħna, int twelidt bniedem bħalna u neħħejt minn fuqna l-madmad tal-liġi: 
- sawwab fuqna l-milja tal-ħniena tiegħek. 
Int, minn dak li hu tagħna l-bnedmin ħadt fuqek dak kollu li rajtu jixraqlek bħala Alla: 
- ġibilna miegħek dak kollu li nistennewk tagħtina minn tiegħek. 
Uri ruħwk fostna u agħmel li jseħħu x-xewqat tagħna: 
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- kebbes qlubna bin-nar ta’ mħabbtek.  
Aħna ngħammru miegħek hawn fl-art fl-għarfien safi tal-fidi: 
- agħtina li nithennew miegħek fil-glorja tas-sema.  
Mulej, inti ta’ qalb ħanina u taħfer:  
- xerred in-nida tal-ħniena tiegħek fuq ħutna l-mejtin kollha.  
 
Missierna 
 

Talba 
O Alla, il-Verġni bla tebgħa, imħabbra mill-Anġlu, laqgħet fil-ġuf tagħha l-Verb etern tiegħek, u 
mimlija bid-dawl ta’ l-Ispirtu s-Santu saret għamara ta’ Alla: nitolbuk li, bl-istess umiltà tagħha, 
norbtu qalbna mar-rieda tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristiu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ 
l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

IL-ĦAMIS 
 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun Ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, Ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
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Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Kristu, dija w jum imsebbaħ, 
bik tal-lejl titkeċċa d-dalma: 
int tassew tad-dawl id-dija,  
int xandâr tad-dawl għal hienja. 
 
Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,  
f’dan il-lejl li ġej ħarisna;  
ikun fik il-mistrieħ tagħna,  
‘tina ftit sigħat ta’ heda. 
 
Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,  
qalbna tibqa’ tishar miegħek;  
midd, Mulej, il-leminija  
bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.  
  
Ejja, Salvatur setgħani,  
qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,  
wennes lill-qaddejja tiegħek,  
li biex fdejthom xerridt demmek.  
 Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
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lill-Missier, u lill-Ispirtu 

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 

 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Fil-kwiet immur nistrieħ. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 

Salm 15 (16) 
 

Il-Mulej is-sehem ta’ wirti 
Alla qajjem lil Ġesù billi ħall l-irbit tal-mewt. (Atti 2:24) 
 

Ħarisni, o Alla, * 
għax fik jien nistkenn. 
Jien għedt lill-Mulej: "Int Sidi, * 

m'għandix ġid ieħor ħliefek." 
It-twajbin huma l-kbar f'din l-art; * 

fihom hi l-għaxqa kollha tiegħi. 
L-hemm tagħhom ikattru * 

dawk li jaħtru allat oħra. 
Ma nsawwabx bħalhom id-demm b'sagrifiċċju, * 

anqas isimhom ma nsemmi b'xufftejja. 
Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi, * 

inti żżomm f'idejk xortija. 
Il-kejl tani art li tgħaxxaq: * 

messni sehem tassew għal qalbi. 
Inbierek lill-Mulej li tani l-fehma; * 

mqar billejl qalbi tgħallimni. 
Inżomm il-Mulej dejjem quddiemi, * 

għax bih f'leminti qatt ma nitħarrek. 
Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi, * 

u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. 
  
Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, * 

ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. 
Int tgħallimni t-triq tal-ħajja; † 

hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, * 
hemm l-għaxqa għal dejjem f'lemintek. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Fil-kwiet immur nistrieħ. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
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LEZZJONI QASIRA           1 Tess 5:23 
 

Alla tas-sliem iqaddiskom f’kollox, u jżommkom sħaħ bla mittiefsa, fl-ispirtu, fir ruħ u fil-
ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesù Kristu. 
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU          Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

 
Talba 

 
Mulej Alla tagħna, agħtina l-heda u l-mistrieħ wara t-taħbit u l-għeja ta’ llum, biex bl-

għajnuna tiegħek niksbu saħħa ġdida, ħalli ningħataw b’ruħna u ġisimna għall-qadi tiegħek. Bi Kristu 
Sidna. R/. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 



504 

 

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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21 ta’ Diċembru (Ferja privileġġjata) 

IL-ĠIMGĦA 

TAT-TIELET ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tal-Ġimgħa tat-III ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  
tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 
"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 
meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  

għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  
u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 
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Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Redentur tal-popli, ejja,  
uri l-frott tal-Verġni mbierka,  
ħa tistagħġeb l-art, xħin tisma’  
bi twelid hekk xieraq ‘l Alla.  
 
Il-Verb t’Alla, li ħa l-ġisem  
u sar bniedem minn Omm Verġni,  
kien imnissel mhux bħall-bqija,  
‘ma bil-qawwa ta’ l-Ispirtu.  
 
Bih ix-Xebba ssir Omm safja,  
xejn ma titlef minn xbubitha;  
Alla, b’għaġeb kbir ta’ qawwa,  
qisu f’tempju jgħammar fiha.  
 
Joħroġ mela minn kamartu  
ta’ sultan, bil-glorja mdawwar,  
qisu ġgant fiż-żewġ naturi,  
lest biex jibda l-ġirja tiegħu. 
 
Int, li dejjem daqs Missierek,  
tidher fostna bniedem bħalna,  
biex b’qawwietek treġġa’ f’saħħtu  
kull ma huwa dgħajjef fina.  
 
Il-maxtura fqajra tiegħek  
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ġa qed tiddi u l-lejl iddawwal  
b’dawl sabiħ u ġdid li jkeċċi  
dlam l-imgħoddi u l-fidi jkebbes. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu  
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Ma niflaħx ngħajjat iżjed, jien u nistenna ‘l Alla tiegħi. 

 

Salm 68 (69):2-22. 30-37 

 

I 

 

Salvani, o Alla, * 
għax l-ilma laħaq sa griżmejja.  

Sibt ruħi mgħaddas f'ħama fond; * 
ma hemmx fejn inserraħ riġlejja.  

Sibt ruħi f'ilma għoli; * 
il-mewġ qed ikaxkarni. 

Ma niflaħx ngħajjat iżjed, † 
griżmejja nħanqu; * 

tgħammxu għajnejja, jien u nistenna 'l Alla tiegħi. 
Dawk li għal xejn jobogħduni *  

huma iżjed mix-xagħar ta' rasi;  
dawk li bil-gideb jixluni † 

huma b'saħħithom aktar minn għadmi; * 
ġagħluni nrodd dak li ma sraqtx. 

  
Int, o Alla, taf bil-bluha tiegħi; * 

ħtijieti m'humiex moħbija minnek. 
Ma jinfixilx minħabba fija min jittama fik, * 

Mulej ta' l-eżerċti;  
ma jistħix minħabba fija min ifittex lilek, * 

Alla ta' Iżrael. 
  
Għax minħabba fik qiegħed nilqa' t-tmaqdir, * 

u l-mistħija tiksili wiċċi. 
Sirt barrani għal ħuti; * 

ulied ommi ma jagħrfunix. 
 

Għax il-ħeġġa għal darek fnietni, * 
it-tagħjir ta' min jgħajjar lilek waqa' fuqi. 

Għakkist bis-sawm lili nnifsi, *  
u swieli biss biex żebilħuni. 
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L-ixkora li tfajt fuqi bi lbiesi * 
ġibdet fuqi t-tpaċpiċ tagħhom. 

Jgħidu fuqi bilqiegħda f'bieb il-belt; * 
jixorbu l-inbid u jgħannu fuqi. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Ma niflaħx ngħajjat iżjed, jien u nistenna ‘l Alla tiegħi.  

Ant. 2: Tawni b’ikel il-velenu, sqewni l-ħall meta kont bil-għatx.  

 

II 

 

Imma jien lilek nitlob, Mulej; * 
meta jogħġbok, o Alla, weġibni,  

fil-kobor ta' tjubitek * 
u skond il-wegħda tas-salvazzjoni tiegħek. 

Aqlagħni mill-ħama u ma nibqax nieżel; * 
ħarisni minn min jobgħodni  
 u eħlisni mill-ilma fond. 

Tħallix iġorrni l-ilma, * 
jew jiblagħni d-dagħbien,  
u jingħalaq fuqi l-bir! 

  
Weġibni, Mulej, għax mill-aħjar tjubitek; * 

dur lejja fil-kobor tal-ħniena tiegħek. 
Taħbix wiċċek mill-qaddej tiegħek; * 

fittex weġibni, għax ninsab fil-hemm. 
 Ersaq qrib lejja u ifdini; * 

eħlisni minħabba l-għedewwa tiegħi. 
Int taf bit-tkasbir u l-mistħija u l-għajb tiegħi; * 

quddiemek huma l-għedewwa kollha tiegħi. 
  
It-tagħjir qasamli qalbi u fnieni; † 

fittixt min jagħdirni, u ma sibt 'il ħadd; * 
min ifarraġni, u ma kelli 'l ħadd. 

Tawni b'ikel il-velenu; * 
sqewni l-ħall meta kont bil-għatx. 

 Glorja. 
Ant. 2: Tawni b’ikel il-velenu, sqewni l-ħall meta kont bil-għatx.  

Ant. 3: Agħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla.  
 

III 
 

Imma jiena msejken u batut; * 
terfagħni, o Alla, is-salvazzjoni tiegħek! 

Infaħħar l-isem ta' Alla bl-għana, * 
inkabbru b'għana ta' radd il-ħajr. 

Dan jogħġob lill-Mulej  
aktar minn offerta ta' gendus, * 

 jew ta' barri fl-aqwa tiegħu. 
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Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu; * 

u tagħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla. 
Għax jisma' l-fqajrin il-Mulej, * 

ma jistmellx l-imjassrin tiegħu. 
Ifaħħruh is-sema u l-art, * 

l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom. 
 

Għax Alla jsalva 'l Sijon, † 
u jibni l-bliet ta' Ġuda; * 
u huma jerġgħu lura u jgħammru fiha. 

Jirtuha wlied il-qaddejja tiegħu; * 
dawk li jħobbu lil ismu joqogħdu fiha. 

Glorja. 
 
Ant. 3: Agħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla.  
 

V/. Reġġagħna għal li konna, Mulej Alla tagħna. 
R/. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. 
 
LEZZJONI 1  
 
Bidu tal-Ktieb tal-Profeta Iżaija        Iż 48:12-21; 49:9b-13 
 

Ħelsien ġdid  
 

 Dan jgħid il-Mulej: 

"Ġakobb, ismagħni,  

u int Iżrael, li jien sejjaħt.  

Jiena hu, Jiena l-ewwel, u Jiena l-aħħar.  

Idejja sejjsu l-art,  

u leminti firxet is-smewwiet:  

jiena nsejjħilhom u huma jfeġġu lkoll flimkien.  

Inġabru lkoll u isimgħu!  

min minnhom ħabbar dan?  

Il-Mulej iħobbu  

u hu jagħmel ir-rieda tiegħu fuq Babel  

u nisel il-Kaldin.  

Jiena, jiena tkellimt u sejjaħtlu wkoll,  

jiena ġibtu, u nġiblu r-riżq fi triqtu.  

Ersqu lejja u isimgħu dan:  

sa mill-bidu ma tkellimtx bil-moħbi,  

u meta seħħu l-ġrajja jien kont hemm."  

Imma Sidi l-Mulej bagħat lili u l-ispirtu tiegħu.  

Dan jgħid il-Mulej,  

 il-feddej tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael;  

"Jien hu l-Mulej, Alla tiegħek;  

jien ngħallmek għall-ġid tiegħek,  
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u nqabbdek it-triq fejn għandek timxi. 

Li kieku tagħti widen għall-kmandamenti tiegħi,  

kien ikun bħal xmara sliemek,  

u sedqek bħal mewġ tal-baħar;  

in-nisel tiegħek bħar-ramel,  

l-għelejjel ta' ħdanek bħat-trab,  

u ismek la jitħassar u la jinqered minn quddiemi." 

Oħorġu minn Babel, aħarbu l-Kaldin.  

B'leħen l-għana ħabbruha, u xandruha;  

xerrduha sa truf l-art u għidu:  

"Feda l-Mulej lil Ġakobb, il-qaddej tiegħu.  

Għaddiehom mid-deżert u ma ħadhomx l-għatx;  

ilma mill-blat nixxielhom,  

xaqqilhom il-blat u gelglilhom l-ilma.  

Jirgħu matul it-toroq,  

u fuq kull għolja għerja jsibu l-mergħa.  

Ma jbihomx il-ġuħ u anqas l-għatx,  

u ma tolqothomx la s-sħana u anqas ix-xemx,  

għax imexxihom min ħenn għalihom;  

għal ħdejn l-għajn ta’ l-ilma jeħodhom.  

Nagħmel minn kull muntanja triq,  

u ntella’ mogħdijiet. 

  

Araw, dawn jiġu mill-bogħod.  

Araw, dawn ġejjin mit-tramuntana u mill-punent,  

u dawk minn art Sinim.  

Għannu ferħana, smewwiet;  

aqbeż bil-ferħ, ja art!  

Infexxu fl-għana, ja għoljiet!  

Għax il-Mulej farraġ il-poplu tiegħu,  

u ħenn għall-imnikkta tiegħu!  

  

RESPONSORJU Iż. 49:13; Salm 71(72):6 
 
R/. Għannu bil-ferħ, o smewwiet! Aqbeż bil-ferħ, o art! Infexxu fl-għana, o muntanji! Għax Sidna ġej, 
* U jħenn għall-imsejknin tiegħu.  
V/. Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja, u sliem kotra. * U jħenn għall-imsejknin tiegħu.  
 
LEZZJONI II 
 
Qari mit-Tifsir fuq l-Evanġelju ta’ San Luqa, ta l-isqof San Ambroġ 
 

Iż-żjara tal-Verġni Mqaddsa Marija 
 

L-anġlu ħabbar lil Marija ħwejjeġ moħbija għaliha. Biex jgħina temmen u juriha li Alla jista’ jagħmel 
kull ma jogħġbu ġibilha l-eżempju ta’ mara li ma setax ikollha tfal u b’danakollu saret omm, għad li 
kienet diġà mdaħħla fiż-żmien.  
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Marija, meta semgħet dan, qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet; mhux għax ma qagħditx 
fuq il-kelma ta’ l-anġlu, jew għax ma emmnitx l-aħbar li taha, jew għax l-eżempju li ġibilha ħallieha 
fid-dubju, imma għax il-ferħ imlieha bix-xewqa li tara lil qaribitha, it-tjieba qanqlitha biex tmur 
taqdiha, u l-hena ma ħallielhiex sabar. 

X’kien li ġagħalha tħaffef lejn l-għoljiet jekk mhux ix-xewqa li tintrefa’ fil-għoli, hi li issa 
kienet mimlija b’Alla? Il-grazzja ta’ l-Ispirtu s-Santu ma tafx titlajja fil-ħidma tagħha. Għalhekk ukoll 
minnufih inħass il-ġid tal-miġja ta’ Marija u tal-wasla tal-Mulej; għax malli Eliżabbetta semgħet lil 
Marija sselmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf, u Eliżabbetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu. 

Ara l-evanġelista b’liema reqqa niseġ ir-rakkont tiegħu. L-ewwel ma semgħet it-tislima 
kienet Eliżabbetta, imma kien Ġwanni li ħass il-grazzja l-ewwel: dik semgħet skond l-ordni naturali, 
l-ieħor qabeż bil-ferħ fejn daħal il-misteru; dik rat lil Marija ġejja, l-ieħor intebaħ bil-miġja tal-Mulej; 
il-mara rat quddiemha mara oħra, ir-rahan ħass maġenbu r-rahan; dawk tkellmu fuq il-grazzja, u 
dawn ħaddmu l-grazzja minn ġewwa, għax minn ommijiethom, bħal minn żewġ għejun, bdew 
misteru ta’ tjieba, u l-ommijiet b’għaġeb kbir ħabbru bil-qawwa ta; l-ispirtu ta’ wliedhom. 

It-tabija qabżet bil-ferħ, u l-omm imtliet bl-Ispirtu s-Santu. Mhux l-omm imtliet l-ewwel, iżda 
l-iben, u dan wara li hu stess imtela bl-Ispirtu s-Santu, mela wkoll lil ommu. Feraħ Ġwanni, u feraħ 
ukoll l-ispirtu ta’ Marija. Meta Ġwanni feraħ, Eliżabbetta mtliet; iżda nafu li Marija ma mtlietx wara 
li l-ispirtu tagħha feraħ – dak li ħadd ma jista jifhmu kien diġà qiegħed jaħdem f’ommu b’mod li 
ħadd ma jista’ jifhmu – għax waqt li Eliżabbetta mtliet wara li nisslet, Marija mtliet qabel ma nisslet. 
Hienja int li emmint.  

U hienja wkoll intom li smajtu u emmintu; għax kull ruħ li temmen, hi wkoll tnissel u ġġib fid-
dinja l-Kelma ta’ Alla u tagħraf l-għemejjel tagħha. 

Jalla kull wieħed minnha jkollu fih ir-ruħ ta’ Marija li tfaħħar il-kobor tal-Mulej; jalla kull 
wieħed minna jkollu fih l-ispirtu ta’ Marija li jifraħ f’Alla; jekk Kristu skond il-ġisem għandu ommu 
waħda, imma skond il-fidi huwa frott imnissel minn kull min jemmen għax kull ruħ tilqa’ fiha l-Kelma 
ta’ Alla, sakemm iżżomm lilha nfisha bla tebgħa u ħielsa minn kull ħażen u tħares is-safa tagħha bla 
għajb u bla mittiefes. 

Kull ruħ bħal din tfaħħar il-kobor tal-Mulej, kif ir-ruħ ta’ Marija faħħret il-kobor tal-Mulej u l-
ispirtu tagħha feraħ f’Alla, is-Salvatur tagħha. 

Qrajna band’oħra: Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi. Aħna nfaħħru u nxandru l-kobor tal-
Mulej mhux għax se nżidulu xi ħaġa bit-tifħir tagħna imma għax hu juri fina l-kobor tiegħu: għax 
Kristu huwa x-xbieha ta’ Alla, u r-ruħ ukoll inħalqet xbieha ta’ Alla; u għalhekk ir-ruħ, kull meta 
tagħmel ħaġa tajba u qaddisa, tkun qiegħda xxandar il-kobor ta’ dik ix-xbieha, jiġifieri ta’ Kristu, u 
b’hekk hi stess tikber fil-ġieħ għax fiha għandha sehem mill-kobor ta’ dik ix-xbieha. 

 
RESPONSORJU Lq 1:45. 46; Salm 65(66):16 
 

R/. Hienja dik li emmnet kull ma Alla bagħat jgħidilha. U qalet Marija: * Ruħi tfaħħar il-kobor 
tal-Mulej.  

V/. Ejjew, isimgħu, ngħidilkom x’għamel Alla miegħi. * Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej.  
 

TALBA 
 
Fil-ħniena tiegħek, Mulej, ilqa’ t-talb li aħna il-poplu tiegħek, qegħdin nagħmlulek, biex , kif nifirħu 
b’Ibnek il-waħdieni fil-miġja tiegħu fostna bħala bniedem, hekk ukoll niksbu l-premju tal-ħajja ta’ 
dejjem meta jiġi fis-setgħa tiegħu, Ibnek Ġesù Kristiu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-
Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 



513 

 

 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Il-profeti, b’leħen għoli,  
ħabbru l-miġja tal-Messija  
f’din id-dinja, biex jagħtina  
grazzja, fidwa w salvazzjoni. 
 
Riesaq issa l-jum mistenni  
li l-ferħ tiegħu jimla ‘l qlubna;  
nitħejjew għall-bxara t-tajba  
tas-sebħ kbir li se jxandrilna.  
 
Għax f’din l-ewwel miġja tiegħu  
mhux b’kastig f’idejh ġej Kristu,  
imma biex il-ġrieħi jfejjaq,  
ħalli jsalva dak li ntilef.  
 
Iżda wkoll jenħtieġ li nishru,  
għax ma jdumx ma jerġa’ jiġi  
biex lil ħbiebu jrodd ħlas tajjeb  
u jiftħilhom bieb is-saltna.  
 
Għandna b’wegħda d-dawl ta’ dejjem,  
li diġà nilmħuh iżernaq;  
rajna l-kewkba tfeġġ fil-għoli  
biex għas-sema tistedinna. 
 
Kristu temm ix-xewqa tagħna  
li narawk kif int, ta’ Alla:  
ħa tkun dehra li titfisser  
b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Ġej min Sijon dak li se jieħu s-saltna; hu jissejjaħ b’isem kbir: il-Mulej, Alla magħna.  

Salm 50 (51) 
 

Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek; * 
fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. 

Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi; * 
naddafni mid-dnub tiegħi. 
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Għax jien nagħrafhom ħtijieti; * 
id-dnub tiegħi dejjem quddiemi. 

Kontrik biss jiena dnibt, * 
u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. 

Hekk jingħaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek, * 
u bla tebgħa jidher il-ħaqq tiegħek. 
 

Ara, jiena ssawwart fil-ħtija, * 
u fid-dnub nisslitni ommi. 

Int li tħobb il-qalb sinċiera, * 
għallimni l-għerf fil-fond ta' qalbi. 
 

Roxxni bl-ilma, u nissaffa; * 
aħsilni, u aktar mis-silġ nibjad. 

Agħmel li nisma' l-ferħ u l-hena, * 
biex għadmi, li int sħaqt, jithenna. 
 

Dawwar wiċċek minn ħtijieti; * 
ħassar ħżuniti kollha. 

Oħloq fija qalb safja, o Alla, * 
u spirtu qawwi ġedded fija. 
 

La twarrabnix minn quddiemek; * 
tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. 

Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek, * 
u bi spirtu qalbieni wettaqni. 

  
Lill-midinbin ngħallem triqatek, * 

u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. 
Eħlisni mill-piena tal-mewt, o Alla, † 

Alla tas-salvazzjoni tiegħi; * 
u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. 
 

Iftaħli xufftejja, Sidi, * 
u fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju; * 
noffrilek vittmi maħruqa, u ma tilqagħhomx. 

Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma; * 
qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla. 
 

Agħmel il-ġid lil Sijon fi tjubitek; * 
erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalemm. 

Mbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa, † 
sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma; * 
mbagħad joffrulek għoġiela fuq l-artal tiegħek. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Ġej min Sijon dak li se jieħu s-saltna; hu jissejjaħ b’isem kbir: il-Mulej, Alla magħna.  
Ant. 2: Żommu sħiħ, u taraw is-salvazzjoni li l-Mulej se jagħtikom.  
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Kantiku Ġer 14:17-21 
  

Ħa jxerrdu d-dmugħ għajnejja, * 

billejl u binhar, bla heda;  

għax ħsara kbira ġrat lix-xebba bint il-poplu tiegħi; *  

daqqa tal-għaġeb ħadet.  

 

Jekk noħroġ fir-raba’, * 

nara nies mifnija bil-ġuħ. 

Sew il-profeti u sew il-qassisin * 

jiġġerrew mal-pajjiż u xejn ma jagħrfu. 

Jaqaw int irmejt lil Ġuda? *  

Forsi stmellejt f’qalbek lil Sijon? 

Għaliex sawwattna * 

hekk li m’hemmx fejqan għalina? 

Ittamajna fis-sliem, bla ma sibna ebda ġid, * 

u flok il-fejqan sibna l-biża’! 

Nagħrfu, Mulej, ħtijietna, † 

il-ħażen ta’ missirijietna, *  

għax aħna dnibna kontrik.  

 La tkasbarniex, f’ġieħ ismek; †  

la ġġibx fl-għajb it-tron sabiħ tiegħek; * 

ftakar, la tħassarx il-patt tiegħek magħna. 

 Glorja. 

 
Ant. 2: Żommu sħiħ, u taraw is-salvazzjoni li l-Mulej se jagħtikom.  
Ant. 3: Jien fil-Mulej nittama, nistenna ‘l Alla, is-salvatur tiegħi. 
 

Salm 97 (98) 
 

Għajjtu bil-ferħ lill-Mulej, * 
nies kollha ta' l-art, 

aqdu bil-ferħ lill-Mulej, * 
idħlu quddiemu b'għana ferrieħi. 
 

Kunu afu li Jaħweh hu Alla; †  
hu ħalaqna, u aħna tiegħu, * 
aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu. 
 

Idħlu b'għana ta' ħajr mill-bibien tiegħu, † 
bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu; * 
roddulu ħajr u bierku ismu! 

Għax twajjeb il-Mulej, † 
għal dejjem it-tjieba tiegħu; * 
minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. 

Glorja. 
 
Ant. 3: Jien fil-Mulej nittama, nistenna ‘l Alla, is-salvatur tiegħi.  
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LEZZJONI QASIRA          Iż 7:14b-15 
  

Ix-xebba ssir omm u jkollha iben u ssemmih Għimmanu-El ; baqta u għasel jiekol, biex 
jagħraf iwarrab il-ħażin u jagħżel it-tajjeb.  

 

 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Xejn la tibżgħu: ħamest ijiem oħra Sidna jiġi għandkom.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Xejn la tibżgħu: ħamest ijiem oħra Sidna jiġi għandkom.  
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PREĊI  
 
Ħuti għeżież, Sidna Ġesù Kristu fil-ħniena tiegħu ġej iżurna. Nitolbuh u ntennulu bil-ferħ:  

Ejja, Mulej Ġesù. 
Int ħriġt minn ħdan Missierek, u ġejt tilbes ġisem ta’ bniedem bħalna: 
- eħlisna mit-tidnis tan-natura tagħna mħassra.  
Int għad tiġi u turi l-glorja tiegħek fil-magħżulin: 
- ejja issa u uri t-tjieba u l-ħniena tiegħek mal-midinbin.  
Hu ġieħ tagħna, Mulej, li aħna nagħtuk it-tifħir tagħna: 
- ejja u agħtina s-salvazzjoni tiegħek. 
Int diġa’ daħħaltna fid-dawl bis-saħħa tal-fidi: 
- agħtina li ngħixu sewwa quddiemek b’għemil xieraq u jogħġbok.  
 
Missierna 

 
Talba 

Fil-ħniena tiegħek, Mulej, ilqa’ t-talb li aħna, il-poplu tiegħek, qegħdin nagħmulek, biex, kif nifirħu 
b’Ibnek il-waħdieni fil-miġja tiegħu fostna bħala bniedem, hekk ukoll niksbu l-premju tal-ħajja ta’ 
dejjem meta jiġi fis-setgħa tiegħu, Ibnek Ġesù Kristu, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu 
s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
B’qima kbira w tjieba sħiħa,  
miġburin f’dis-siegħa mbierka,  
nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,  
ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu. 
 
Biex jagħtina d-don li nkunu  
tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,  
li bħalissa ntbagħat u tqassam  
fuq l-appostli, skond il-wegħda.  
 
Bit-tqassim tad-doni tiegħu,  
żejjen kollox bis-sbuħija  
il-Missier, li ħejja s-saltna  
tas-smewwiet għall-hena tagħna. 
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Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq  
biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,  
quddiem Alla nressqu talbna,  
b’radd il-ħajr u kull foħrija.  
Għaliex din kienet is-siegħa  
li, bis-sagrifiċċju veru  
tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna  
mis-salib is-salvazzjoni. 
 
Lill-Mulej għalhekk nitolbu  
biex jimliena b’dawl il-grazzja  
tas-salib li d-dija tiegħu  
tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
F’din it-tielet talba mqaddsa  
ta’ mal-jum infaħħru ‘l Alla  
b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna  
li fi mħabbtu llum bagħtilna.  
 
Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb  
fil-misteru għoli tiegħu;  
u, fid-dawl tal-maġisteru  
ta’ San Pietru, lejh inħaffu.  
 
F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,  
nitolbuhom jgħassu fuqna  
biex il-passi dgħajfa tagħna  
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jitqawwew bi Kristu Sidna.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 

Salm 21 (22)  
 
I 

 
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? * 

Bqajt 'il bogħod u ma salvajtnix,  
ma tajtx widen għall-għajat tiegħi! 

Alla tiegħi, ngħajjat binhar u ma tweġibx, * 
ngħajjat billejl u ma nsibx mistrieħ. 
 

Imma int tgħammar fis-santwarju, * 
u lilek ifaħħar Iżrael! 

Fik ittamaw missirijietna, * 
fik ittamaw, u inti ħlisthom. 

Lejk għajjtu, u inti ħlisthom; * 
fik ittamaw u ma tfixklux. 
 

Jien dudu ta' l-art, u mhux bniedem, * 
żebliħ tan-nies, tkasbir tal-poplu. 

Dawk kollha li jarawni jidħku bija, * 
jgħajjbuni, iħarrku rashom u jgħidu: 

"F'idejn il-Mulej intelaq; ħa jeħilsu hu! * 
Ħa jsalvah hu, la bih jitgħaxxaq!" 

  
Imma int minn ġuf ommi lqajtni; * 

fi ħdan ommi fis-sod qegħedtni. 
Fuqek qegħduni sa minn twelidi; * 

int Alla tiegħi sa minn ġuf ommi. 
La titbegħidx minni, għax qrib hu t-taħbit, * 

u m'hawn ħadd biex jgħinni. 
 Glorja. 

 
II  
 

Qatgħa gniedes daru miegħi; * 
barrin qawwija ta' Basan għalquni, 

b'ħalqhom miftuħ għal fuqi, * 
bħal iljun li jaħtaf u jgħajjat. 

Ninsab bħall-ilma msawwab, * 
għandi għadmi maqlugħ kollu;  

qalbi hi bħal xemgħa, * 
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iddub ġewwa fija. 
Ħalqi niexef bħal xaqqufa, † 

ilsieni mwaħħal ma' ħnieki; * 
ninsab mitfugħ fuq trab il-mewt. 
 

Qabda klieb daru għalija; * 
ġemgħa nies ħżiena rassewni.  

Taqqbuli idejja u riġlejja; * 
nista' ngħodd għadmi kollu.  

B'għajnejhom fuqi jħarsu lejja. † 
Ħwejġi jaqsmu bejniethom; * 
jaqtgħu x-xorti għall-libsa tiegħi. 
 

Mulej, la titbegħidx minni; * 
qawwa tiegħi, fittex għinni! 

Eħlisli mis-sejf lil ħajti, * 
u mill-klieb lil ħajti l-għażiża. 

Minn ħalq l-iljun salvani, * 
minn qarn il-gniedes lili msejken. 

Inxandar ismek lil ħuti; * 
infaħħrek f'nofs il-ġemgħa. 

 Glorja. 
 

III 
 

Faħħru l-Mulej, intom li tibżgħu minnu; † 
sebbħuh ilkoll, nisel Ġakobb; * 
ibżgħu minnu lkoll, ulied Iżrael. 

Għax ma warrabx minnu l-imsejken, * 
ma stmellx in-niket tiegħu;  

anqas wiċċu ma ħeba minnu, * 
imma semgħu meta sejjaħlu. 

Għalhekk inti t-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira; * 
inrodd il-wegħdiet tiegħi  
 quddiem dawk li jibżgħu minnu. 

Jieklu l-fqajrin u jixbgħu; † 
ifaħħru l-Mulej dawk li jfittxuh. * 
Ħa tgħix qalbhom għal dejjem! 

Jiftakru t-truf kollha ta' l-art, † 
u jerġgħu lura lejn il-Mulej; * 
u quddiemu jinxteħtu r-razez kollha tal-ġnus. 

  
Għax tal-Mulej hi s-saltna; * 

hu fuq il-ġnus isaltan. 
Lilu jqimu l-bnedmin, li jmutu; * 

quddiemu jmil kull min nieżel ġot-trab.  
U għalih tgħix ruħi, * 

lilu jaqdi n-nisel tiegħi. 
Ixandru 'l Sidi lin-nisel li għad jiġi, † 
 ixandru l-ġustizzja tiegħu  
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lill-poplu li għad jitwieled:  
 "Dan għamlu l-Mulej!" 
 Glorja. 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA          ara Iż 2:11-12  
 

Jitniżżel ‘l isfel il-ħars merfugħ tal-bniedem, jiċċekken it-tkabbir tal-bnedmin, u l-Mulej 
waħdu f’dak il-jum jitgħolla.  

 

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA            Iż 12:2 
 

Ara, Alla s-salvatur tiegħi, nittama u ma nibża’ xejn, għax il-qawwa u t-tifħir tiegħi l-Mulej, 
hu sar is-salvazzjoni tiegħi.  

 

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA           Dan 9:19 
 

Sidi, agħti widen; Sidi, aħfer; isma’, Sidi, u agħmel xi ħaġa; la tiddaawwarx, għall-imħabba 
tiegħek innifsek, Alla tiegħi, għax il-poplu tiegħek hu msemmi għalik.  

  

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
Fil-ħniena tiegħek, Mulej, ilqa’ t-talb li aħna, il-poplu tiegħek, qegħdin nagħmulek, biex, kif 

nifirħu b’Ibnek il-waħdieni fil-miġja tiegħu fostna bħala bniedem, hekk ukoll niksbu l-premju tal-
ħajja ta’ dejjem meta jiġi fis-setgħa tiegħu, Ibnek Ġesù Kristu Sidna. Ammen. 
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V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
L-GĦASAR 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

O Marija, Verġni mbierka,  
ilqa’ fil-ġuf safi tiegħek  
il-Verb t’Alla, mibgħut lilna  
mill-Missier biex isalvana.  
 
Mis-smewwiet bil-qawwa fuqek  
jinżel dell l-Ispirtu s-Santu:  
inti ġġib lil Kristu Sidna,  
Iben il-Missier u daqsu.  
 
Dan hu l-bieb ta’ tempju mqaddes,  
għal kulħadd magħluq u msakkar,  
għaliex qatt u ‘l ħadd ma nfetaħ  
ħlief għall-Prinċep l-Għoli waħdu.  
 
Dan hu s-Sid, mill-bidu mnissel,  
kien imwiegħed lill-profeti;  
hu, minn Gabrijel imħabbar,  
twieled fostna bniedem bħalna.  
 
Ħa jifirħu mela l-anġli,  
jithennew il-popli kollha:  
Alla l-kbir fi mħabbtu ċċekken  
biex isalva dak li ntilef.  
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 
 
Ant. 1: Ġej minn Sijon dak li se jieħu s-saltna; hu jissejjaħ b’isem kbir: il-Mulej, Alla magħna. 
 

Salm 134 (135) 
 
I 
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Faħħru isem il-Mulej, * 
faħħruh, qaddejja tal-Mulej, 

intom li qegħdin f'dar il-Mulej, * 
fil-wesgħat ta' madwar it-tempju ta' Alla tagħna. 
 

Faħħru l-Mulej, għax hu tajjeb, * 
għannu lil ismu, għax hu sabiħ. 

Għax għażel il-Mulej 'il Ġakobb, * 
lil Iżrael, biex ikun il-poplu tiegħu. 

  
Naf tassew li kbir il-Mulej; * 

fuq l-allat kollha Alla Sidna. 
Kull ma jogħġbu l-Mulej jagħmlu † 

   fis-smewwiet u fuq l-art, * 
fil-baħar u f'qiegħ l-ibħra kollha. 

Hu jtella' s-sħab minn truf l-art, † 
jibgħat il-beraq u x-xita, * 
joħroġ l-irjieħ mill-imħażen tiegħu. 

  
Hu darab l-ulied il-kbar ta' l-Eġittu, * 

kemm bnedmin u kemm bhejjem. 
Sinjali u għeġubijiet għamel f'nofsok, Eġittu, * 

u laqtu l-Fargħun u l-qaddejja tiegħu kollha. 
Hu darab ġnus bla għadd, * 

u qered slaten qawwija. 
Qered ‘il Siħon, sultan ta’ l-Amurrin, † 

lil Għog, sultan ta’ Basan, * 
u s-saltniet kollha ta’ Kangħan. 

U l-art tagħhom qassamha b'wirt, * 
b'wirt lil Iżrael, il-poplu tiegħu. 

 Glorja lill-Missier....... 
Ant. 1: Ġej minn Sijon dak li se jieħu s-saltna; hu jissejjaħ b’isem kbir: il-Mulej, Alla magħna.  
Ant. 2: Żommu sħiħ, u taraw is-salvazzjoni li l-Mulej se jagħtikom. 
 

 
II 

 
Mulej, għal dejjem idum ismek! * 

Mulej, minn żmien għal żmien il-fama tiegħek! 
Għax il-Mulej jagħmel ħaqq mal-poplu tiegħu, * 

juri ħniena mal-qaddejja tiegħu. 
 

L-idoli tal-ġnus m'humiex ħlief deheb u fidda, * 
xogħol ta' id il-bniedem: 

għandhom il-fomm, u ma jitkellmux; * 
għandhom l-għajnejn, u ma jarawx; 

għandhom il-widnejn, u ma jisimgħux; * 
anqas nifs ma għandhom fi mnifsejhom. 

Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom, * 
u dawk kollha li jittamaw fihom. 
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Bierek, Iżrael, il-Mulej; * 

bierek, dar Aron, il-Mulej; 
bierek, dar Levi, il-Mulej; * 

bierku l-Mulej, intom li tibżgħu mill-Mulej. 
Imbierek il-Mulej minn Sijon, * 

hu li joqgħod f'Ġerusalemm!  
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Żommu sħiħ, u taraw is-salvazzjoni li l-Mulej se jagħtikom.  
Ant. 3: Jien fil-Mulej nittama, nistenna ‘l Alla is-salvatur tiegħi. 
 

Kantiku Apok 15:3-4 
 

 Kbar u ta' l-għaġeb l-għemejjel tiegħek, * 

   Mulej, Alla li tista' kollox;  

 sewwa u veri t-triqat tiegħek, * 

   Sultan tal-ġnus. 

  

 Min, Mulej, ma jibżax minnek? *  

  Min ma jsebbħux?  

 Għaliex int waħdek qaddis; † 

  il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, * 

  għax magħrufa saru l-ġudizzji tiegħek. 

 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Jien fil-Mulej nittama, nistenna ‘l Alla is-salvatur tiegħi.  
 
LEZZJONI QASIRA           I Kor 4:5 
 

Tiġġudikawx qabel il-waqt, qabel ma jiġi l-Mulej. Hu għad joħroġ għad-dawl dak li hu 
moħbi fid-dlam, u jikxef il-fehmiet moħbija fil-qlub. Mbagħad kull wieħed Alla jfaħħru skond ma 
jkun jistħoqqlu.  

 

 RESPONSORJU QASIR 

 
R/. Ejja ħalli teħlisna, * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Ejja. 
V/. Itfa’ d-dija ta’ wiċċek fuqna, u nkunu salvi. * Mulej, Alla ta’ l-eżerċti. Glorja. Ejja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

O Xemx tielgħa, dija tad-dawl ta’ dejjemu xemx tal-ġustizzja, ejja u dawwal lil dawk li jinsabu 
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
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Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 
 għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
 b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

O Xemx tielgħa, dija tad-dawl ta’ dejjem u xemx tal-ġustizzja, ejja u dawwal lil dawk li jinsabu 
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt.  
 
PREĊI 
 
Ħuti għeżież, Ġesù Kristu fdiena mid-dlamijiet tad-dnub. Nitolbuh bl-umiltà kollha u nsejjħulu bil-
fiduċja:  

Ejja, Mulej Ġesù.  
Mulej, iġma l-popli tad-dinja kollha f’għaqda waħda:  
- daħħalhom għal dejjem fil-patt tiegħek.  
Ħaruf ta’ Alla, int diġa’ neħħejt id-dnub tad-dinja:  
- naddafna minn kull tebgħa ta’ ħtija.  
Int ġejt tifdi dak li kiern intilef:  
- meta terġa’ tiġi, biegħed il-kastigi tiegħek minn dawk kollha li inti fdejt. 
Aħna qegħdin nistennewk bil-fidi:  
- meta tiġi, daħħalna miegħek fl-hena ta’ dejjem. 
Int għad tagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin:  
- ħenn għal ħutna l-mejtin u ilqagħhom fost il-qtajja’ tas-sema. 
 
Missierna 

Talba 
 

Fil-ħniena tiegħek, Mulej, ilqa’ t-talb li aħna, il-poplu tiegħek, qegħdin nagħmulek, biex, kif nifirħu 
b’Ibnek il-waħdieni fil-miġja tiegħu fostna bħala bniedem, hekk ukoll niksbu l-premju tal-ħajja ta’ 
dejjem meta jiġi fis-setgħa tiegħu, Ibnek Ġesù Kristu, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu 
s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
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TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

IL-ĠIMGĦA 
 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
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R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Kristu, dija w jum imsebbaħ, 
bik tal-lejl titkeċċa d-dalma: 
int tassew tad-dawl id-dija,  
int xandâr tad-dawl għal hienja. 
 
Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,  
f’dan il-lejl li ġej ħarisna;  
ikun fik il-mistrieħ tagħna,  
‘tina ftit sigħat ta’ heda. 
 
Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,  
qalbna tibqa’ tishar miegħek;  
midd, Mulej, il-leminija  
bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.  
  
Ejja, Salvatur setgħani,  
qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,  
wennes lill-qaddejja tiegħek,  
li biex fdejthom xerridt demmek.  
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  

lill-Missier, u lill-Ispirtu 

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 

 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Binhar u bil-lejl, Mulej, nitniehed quddiemek. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 87 (88) 
 

Talba fil-mard 
Din hi s-siegħa tagħkom u s-setgħa tad-dlamijiet. (Lq 22:53) 
 

Mulej, Alla tiegħi, binhar jien ngħajjat, * 
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billejl jien nitniehed quddiemek. 
Ħa tasal it-talba tiegħi għandek, * 

agħti widen għat-talba tiegħi. 
 

Għax ruħi mimlija bl-hemm, * 
lejn il-qabar qed toqrob ħajti. 

Jien magħdud ma' min nieżel fil-ħofra, * 
sirt qisni bniedem bla saħħa. 

Fost il-mejtin hu friexi, * 
bħall-maqtulin mimduda fil-qabar, 

li fihom ma tiftakarx iżjed * 
u m'humiex aktar taħt idejk. 

  
Inti xħettni f'qiegħ il-ħofra, * 

fid-dlamijiet, f'qiegħ l-art. 
Fuqi tagħfas il-qilla tiegħek, * 

fuqi tfajt l-imwieġ kollha tiegħek. 
  
Ħadtli 'l ħbiebi 'l bogħod minni, * 

għamiltni ħaġa ta' l-għajb għalihom; 
ninsab magħluq, u ma nistax noħroġ; * 

għajnejja mdallma bl-għali. 
Lilek, Mulej, kuljum insejjaħ, * 

lejk immidd idejja. 
  
Tagħmel int għeġubijet mal-mejtin, * 

jew se jqumu l-erwieħ biex ifaħħruk? 
Tixxandar fil-qabar it-tjieba tiegħek,  * 

jew f'post it-telfien il-fedeltà tiegħek? 
Jingħarfu fid-dlam l-għeġubijiet tiegħek, * 

jew f'art il-minsija l-ġustizzja tiegħek? 
 

Imma jien, Mulej, lejk ngħajjat, * 
fil-għodu għandek tasal it-talba tiegħi. 

Għaliex, Mulej, twarrabni, * 
u taħbi wiċċek minni? 

  
Imsejken jien, u qisni mejjet sa minn żgħożiti, * 

inħossni mifni, mgħobbi bil-biża' tiegħek. 
Għaddiet minn fuqi l-qilla tiegħek, * 

fnietni l-imġiba tiegħek tal-biża'.  
Kuljum bħall-ilma jdawwruni, * 

flimkien minn kull naħa jagħlquni. 
Int begħidt minni l-ħbieb u l-qraba, * 

sħabi huma d-dlamijiet.  
 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Binhar u bil-lejl, Mulej, nitniehed quddiemek. 
Z.GĦ:  
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Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
 
LEZZJONI QASIRA Ġer 14:9 
 
Int qiegħed f’nofsna, Mulej, u aħna msemmija għalik: la tħalliniex, Mulej, Alla tagħna.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU          Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
 

Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li b’qalbna kollha ningħaqdu ħaġa waħda ma’ Ibnek midfun, 
biex jistħoqqilna nqumu miegħu f’ħajja ġdida. Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. 
Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
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Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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22 ta’ Diċembru (Ferja privileġġjata) 

IS-SIBT 

TAT-TIELET ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tas-Sibt tat-III ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  
tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 
"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 
meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  

għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
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u triqati ma jagħrfux.' 
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Redentur tal-popli, ejja,  
uri l-frott tal-Verġni mbierka,  
ħa tistagħġeb l-art, xħin tisma’  
bi twelid hekk xieraq ‘l Alla.  
 
Il-Verb t’Alla, li ħa l-ġisem  
u sar bniedem minn Omm Verġni,  
kien imnissel mhux bħall-bqija,  
‘ma bil-qawwa ta’ l-Ispirtu.  
 
Bih ix-Xebba ssir Omm safja,  
xejn ma titlef minn xbubitha;  
Alla, b’għaġeb kbir ta’ qawwa,  
qisu f’tempju jgħammar fiha.  
 
Joħroġ mela minn kamartu  
ta’ sultan, bil-glorja mdawwar,  
qisu ġgant fiż-żewġ naturi,  
lest biex jibda l-ġirja tiegħu. 
 
Int, li dejjem daqs Missierek,  
tidher fostna bniedem bħalna,  
biex b’qawwietek treġġa’ f’saħħtu  
kull ma huwa dgħajjef fina.  
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Il-maxtura fqajra tiegħek  
ġa qed tiddi u l-lejl iddawwal  
b’dawl sabiħ u ġdid li jkeċċi  
dlam l-imgħoddi u l-fidi jkebbes. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu  
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu, għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin. 

 

Salm 106 (107) 

 

I 

 

Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

Ħa jgħidu hekk il-mifdijin tal-Mulej, * 
dawk li hu fdiehom mill-ħakma ta' l-għadu; 

ġabarhom minn ħafna artijiet, * 
mill-lvant u l-punent, mit-tramuntana u n-nofsinhar. 

Kienu jiġġerrew fid-deżert, † 
u jterrqu fix-xagħri; * 
belt fejn jgħammru ma sabux. 

Bil-għatx u bil-ġuħ, * 
saħħithom bdiet tħallihom. 

Għajjtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom, * 
u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom. 

U qabbadhom it-triq it-tajba, * 
biex imorru f'belt fejn jgħammru. 

  
Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu, * 

għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin. 
Għaliex hu jxebba' lil min hu bil-għatx, * 

u jimla bil-ġid lil min hu bil-ġuħ. 
 

Kienu fid-dlam u f'dell il-mewt, * 
miżmuma fl-għaks u l-ktajjen, 

għax ħaduha kontra l-kelma ta' Alla, * 
u warrbu l-ħsieb ta' l-Għoli. 

Għalhekk b'xogħol iebes għakkishom; * 
waqgħu mitluqa bla ma sabu għajnuna. 

  
Għajjtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom, * 

u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom. 
U ħariġhom mid-dlam u minn dell l-mewt, * 
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u kisser il-ktajjen tagħhom. 
  
Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu, * 

għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin. 
Kisser il-bwieb tal-bronż, * 

u qasam l-istaneg tal-ħadid. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu, għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin.  

Ant. 2: Huma raw l-opri tal-Mulej u l-għeġubijiet tiegħu.  

 

II 

 

Infnew minħabba l-imġiba ħażina tagħhom; * 
sofrew minħabba ħżunithom. 

  
L-ikel kien jiġihom ħażin; * 

kienu waslu sa wara bieb il-mewt.  
Għajjtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom, * 

u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom. 
Bagħat il-kelma tiegħu u fejjaqhom, * 

u ħelishom mit-telfien. 
  
Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu, * 

għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin. 
U joffrulu sagrifiċċji ta' radd il-ħajr, * 

u jxandru l-għemejjel tiegħu b'għana ferrieħi. 
 

Dawk li jbaħħru fuq l-iġfna, * 
li jinnegozjaw fuq l-ibħra bla tarf, 

raw l-opri tal-Mulej * 
u l-għeġubijiet tiegħu f'qiegħ il-baħar. 

Hu ordna u qajjem riefnu, * 
li qanqal imwieġ il-baħar.  

Għolew sas-smewwiet u niżlu sa qiegħ il-baħar; * 
qalbhom bdiet tferfer bil-biża'. 

Bdew jitbandlu u jixxenglu bħal nies fis-sakra, * 
u s-sengħa tagħhom xejn ma switilhom. 

Għajjtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom, * 
u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom. 

  
U bidel ir-riefnu f'żiffa, * 

u sikket mewġ il-baħar. 
Huma ferħu għax ibbnazza; * 

u hu wassalhom sal-port li xtaqu. 
  
Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu, * 

għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin. 
Ikabbruh fil-ġemgħa tal-poplu, * 
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u jfaħħruh fil-laqgħa tal-kbarat. 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Huma raw l-opri tal-Mulej u l-għeġubijiet tiegħu.  

Ant. 3: Jaraw dan it-twajbin u jifirħu, u jifhmu t-tjieba tal-Mulej. 
 

III 
 

Hu jbiddel ix-xmajjar f'deżert, * 
u n-nixxigħat f'art niexfa. 

Art tajba jibdilha f'art mielħa, * 
minħabba l-ħażen ta' dawk li jgħixu fiha.  

Hu jbiddel id-deżert f'għadajjar, * 
u l-art niexfa f'nixxigħat ta' l-ilma. 
 

Hemmhekk lill-imġewwħin jagħtihom fejn jgħammru; * 
u huma jibnu l-belt fejn joqogħdu.  

Jiżirgħu r-raba' u jħawwlu d-dwieli, * 
u jiġbru ħafna frott. 

Hu jberikhom u joktru ħafna, * 
ma jnaqqsilhomx l-imrieħel tagħhom. 

  
Jekk jiġu li jonqsu u jintelqu, * 

magħkusa mill-hemm u mill-għali, 
hu jixħet it-tmaqdir fuq il-kbarat, * 

u jitlaqhom jiġġerrew f'deżert bla triqat.  
Imma joħroġ mill-hemm lill-imsejkna, * 

u jkattrilhom bħal merħla 'l nieshom. 
Jaraw dan it-twajbin u jifirħu, * 

u l-ħżiena kollha jagħlqu ħalqhom. 
 

Min hu bil-għaqal iżomm dan f'moħħu, * 
u jifhem it-tjieba tal-Mulej. 

Glorja. 
 
Ant. 3: Jaraw dan it-twajbin u jifirħu, u jifhmu t-tjieba tal-Mulej.  
 

V/. Isimgħu, ġnus, il-kelma tal-Mulej. 
R/. U xandruha sa truf l-art.  
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija      Iż. 49:14-50:1 
 

Sijon tiġġedded 
 

Tgħid Sijon: 'Il-Mulej telaqni, Sidi nsieni!'  

Tista' mara tinsa t-tarbija tagħha,  

Jew ma tħossx għal bin ġufha?  
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Jekk stess dawn jinsew, jien ma ninsiex. 

  

Ara! Naqqaxtek fuq il-keffa ta' idejja;  

ħitanek dejjem quddiemi.  

Il-bennejja tiegħek ġejjin imgħaġġlin;  

jitbiegħed minnek min ġarrfek u ħarbtek.  

Erfa' għajnejk u ħares madwarek.  

inġabru, ilkoll ġejjin lejk.  

Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej,  

tilbishom kollha b’żina,  

titħażżem bihom bħal għarusa,  

għax il-ħrieb tiegħek, it-tħarbit tiegħek,  

u l-art imħarbta tiegħek, nerġa' ntellagħhom,  

għax issa int djieqt għal niesek  

u tbiegħdu dawk li ħarbtuk.  

L-ulied li inti wlidt fil-hemm  

għad jgħidulek f'widnejk:  

'Żgħir il-post għalija;  

agħmilli l-wisa' fejn ngħammar.'  

Mbagħad int tgħid f'qalbek  

'Min wellidli 'l dawn,  

meta jien bla tfal, ħawlija, ilsira u mitluqa?  

Min rabbihomli?  

Ara! Jien kont bqajt waħdi : minn fejn ġew dawn?'  

Dan jgħid Sidi l-Mulej:  

Arawni, se nerfa’ jdejja fuq il-ġnus,  

u ngħolli l-istendard tiegħi għall-popli,  

u jġibu s-subjien tiegħek fuq dirgħajhom,  

u l-bniet tiegħek iġorruhom fuq spallejhom.  

U s-slaten ikunu li jrabbuk,  

u l-irġejjen tagħhom mreddgħetek ;  

imilu b'wiċċhom fl-art quddiemek,  

u t-trab ta' riġlejk jilagħqu,  

u int tkun taf li jien Jahweh,  

li min jittama fih ma jitħawwadx.  

Tista' tittieħed il-priża minn bniedem qawwi,  

jew l-ilsir teħilsu minn id sidu?  

Għax dan jgħid il-Mulej:  

L-ilsiera jittieħdu minn taħt il-qawwi;  

il-priża tat-tirann tinħeles.  

U jiena stess neħodha ma' dawk li ħaduha miegħek,  

u jiena stess insalva lil uliedek.  

U 'l dawk li ħaqruk  

 inġegħilhom jieklu laħamhom stess,  

u jiskru b'demmhom bħal b’inbid ġdid, 

u kull bniedem ikun jaf li jien Jahweh,  



538 

 

il-ħellies tiegħek, il-Feddej tiegħek,  

il-Qawwi ta' Ġakobb.  

Dan jgħid il-Mulej:  

Fejn hi l-kitba tad-divorzju,  

li biha keċċejt minni lil ommkom?  

jew min hu dak li mdejjen miegħi,  

li begħtkom lilu?  

Arawni, minħabba ħżunitkom begħtkom,  

u minħabba dnubietkom keċċejt lil ommkom.  

  

RESPONSORJU   Iż 49:15; ara Salm 26(27):10 
 
R/. Tista’ mara tinsa’ t-tarbija tagħha, jew ma tħossx ħniena għal bin ġufha? * Jekk stess dawn 
jinsew, jien ma ninsiex, jgħid il-Mulej. 
V/. Għalkemm telquni missieri u ommi, int, Mulej, ilqajtni għandek. * Jekk stess dawn insew, jiena 
ma ninsiex, jgħid il-Mulej. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mit-Tifsir fuq l-Evanġelju ta’ San Luqa, ta’ San Beda l-Venerabbli, saċerdot 
 

Il-kantiku ta’ Marija 
 

U qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.  
Il-Mulej, qalet Marija, għollieni b’don tassew kbir, don li qatt ma nstema’ bħalu, ebda lsien ma jsib 
kliem biex ifissru, u r-ruħ bil-qawwa kollha tagħha bilkemm għandha ħila tifhmu. U għalhekk minn 
qiegħ qalbi nfaħħar lil Alla u nroddlu ħajr; bil-ferħ kollu nagħti ħajti, qalbi u dehni, biex naħseb fuq 
il-kobor tiegħu, għax minn laħmi nissilt f’din id-dinja li Ġesù, is-salvatur tiegħi, Alla ta’ dejjem, li fih 
jifraħ l-ispirtu tiegħi. 
 Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; qaddis hu l-isem tiegħu. 

Dan il-kliem jorbot mal-bidu tal-kantiku, fejn intqal: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej. Għax dik 
ir-ruħ li magħha l-Mulej jogħġbu jagħmel ħwejjeġ kbar, hija biss ikun jistħoqqilha tfaħħar il-kobor 
tiegħu, hija biss tkun tista’ tagħmel il-qalb lil dawk kollha li huma ta’ l-istess xewqa u fehma tagħha, 
u tgħidilhom: Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi; ħa ngħollu ismu flimkien.  

Jekk xi ħadd, wara li jagħraf lill-Mulej, jittraskura li jfaħħar il-kobor tiegħu u jqaddislu ismu, 
dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewwiet. Aħna ngħidu li qaddis hu l-isem tiegħu, għax hu, u hu 
waħdu, fil-qawwa tiegħu huwa bil-wisq ogħla mill-ħlejjaq kollha u mbiegħed għalkollox minn dak 
kollu li għamel. 

Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu. 
Xi ħlewwa! Lil Iżrael il-Mulej isejjaħlu qaddej; u band’oħra permezz tal-profeta Ħosegħa, 

jgħid: Meta kien tfajjel Iżrael, jien ħabbejtu; jiġifieri, għax kien ubbidjenti u umli, ħa ħsiebu biex 
isalvah. 

Min ma jridx jiċċekken, la jista’ jsalva u lanqas jista’ jtenni mal-profeta: Ara, Alla l-għajnuna 
tiegħi; il-Mulej hu dak li jgħinni. Imma l-akbar wieħed fis-saltna tas-smewwiet huwa dak li jċekken 
lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. 

Bħalma wiegħed lil missirijietna, b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Hawnhekk in-nisel ta’ Abraham m’huwiex dak li ġej skond il-ġisem iżda skond l-ispirtu, jiġifieri 

mhux dawk li huma wliedu skond il-ġisem biss imma dawk li mxew warajh fil-fidi, sew jekk biċ-
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ċirkonċiżjoni sew jekk mingħajrha, Abraham stess kien għadu bla ċirkonċiżjoni meta fuq ntqal li dan 
kien meqjus lilu għall-ġustifikzzjoni. 

 Mela s-Salvatur ġie skond il-wegħda li kienet saret b’riżq Abraham u nislu għal dejjem jew 
aħjar, b’riżq ulied il-wegħda li fuqhom intqal: Jekk intom ta’ Kristu, intom ukoll nisel Abraham, 
werrieta skond il-wegħda. 

Għalhekk sewwa għamlu ż-żewġ ommijiet meta bit-tħabbir tagħhom ħejjew ruħhom għat-
twelid tal-Mulej u ta’ ġwanni, biex bħalma d-dnub beda b’mara hekk ukoll il-ġid jibda bin-nisa; u 
bħalma l-ħajja nqerdet għax waħda mara tqarrqet hekk ukoll il-ħajja tintradd lid-dinja bix-xandir 
ferrieħi ta’ żewġ nisa mħeġġa. 
  
RESPONSORJU ara Iż 11:10; Lq 1:32 

 
R/. Kull nisel isejjaħli hienja; * Għax il-Mulej setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; qaddis hu 

l-isem tiegħu. 
V/. Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. * Għax il-Mulej setgħani 

għamel miegħi ħwejjeġ kbar; qaddis hu l-isem tiegħu. 
TALBA 

 
 O Alla, int ħarist lejn il-bniedem imwaqqa’ fil-jasar tal-mewt, u għoġbok tifdih bil-miġja ta’ 
Ibnek il-waħdieni: agħtina, nitolbuk, li, kif bl-umiltà kollha nistqarru li hu sar bniedem bħalna, hekk 
ukoll nissieħbu miegħu, il-Feddej tagħna, Ibnek Ġesù Kristu, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-
Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Il-profeti, b’leħen għoli,  
ħabbru l-miġja tal-Messija  
f’din id-dinja, biex jagħtina  
grazzja, fidwa w salvazzjoni. 
 
Riesaq issa l-jum mistenni  
li l-ferħ tiegħu jimla ‘l qlubna;  
nitħejjew għall-bxara t-tajba  
tas-sebħ kbir li se jxandrilna.  
 
Għax f’din l-ewwel miġja tiegħu  
mhux b’kastig f’idejh ġej Kristu,  
imma biex il-ġrieħi jfejjaq,  
ħalli jsalva dak li ntilef.  
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Iżda wkoll jenħtieġ li nishru,  
għax ma jdumx ma jerġa’ jiġi  
biex lil ħbiebu jrodd ħlas tajjeb  
u jiftħilhom bieb is-saltna.  
 
Għandna b’wegħda d-dawl ta’ dejjem,  
li diġà nilmħuh iżernaq;  
rajna l-kewkba tfeġġ fil-għoli  
biex għas-sema tistedinna. 
 
Kristu temm ix-xewqa tagħna  
li narawk kif int, ta’ Alla:  
ħa tkun dehra li titfisser  
b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Alla ġej mill-Libanu, id-dija tiegħu qisha dawl.  
 

Salm 118 (119):145-152 
 

XIX (Kof) 
 

B'qalbi kollha ngħajjatlek; † 
weġibni, Mulej; * 

 irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. 
Lilek insejjaħ: salvani int; * 

u nħares il-preċetti tiegħek. 
 

Sa minn qabel is-sebħ nitlob l-għajnuna; * 
u fi kliemek jien nittama. 

B'għajnejja miftuħa tul is-sahriet tal-lejl, * 
jien noqgħod naħseb fuq il-wegħda tiegħek. 

Isma' leħni, Mulej, fit-tjieba tiegħek; * 
u żommni ħaj skond id-digrieti tiegħek. 

Qorbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, * 
dawk li tbiegħdu mil-liġi tiegħek. 

Imm'inti ħdejja, Mulej; * 
sewwa huma l-kmandamenti tiegħek. 

Jien ili naf mill-preċetti tiegħek * 
li għal dejjem int waqqafthom. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Alla ġej mill-Libanu, id-dija tiegħu qisha dawl.  
Ant. 2: Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja; ħa tinferaq l-art u tinbet is-
salvazzjoni. 
 

Kantiku Għerf 9:1-6. 9-11 
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Alla ta' missirijieti, Sid il-ħniena, * 

bil-kelma tiegħek int li għamilt kollox;  

b’għerfek sawwart il-bniedem, * 

biex jaħkem fuq il-ħlejjaq li int għamilt,  

biex irieġi d-dinja bil-qdusija u s-sewwa, * 

u jaqta’ l-ħaqq b'fehma sinċiera.  

Agħtini l-għerf li qiegħed ħdejn it-tron tiegħek, * 

u twarrabnix minn fost il-qaddejja tiegħek.  

Għax jien qaddej tiegħek, † 

bin il-qaddejja tiegħek, * 

bniedem dgħajjef li jintemm qasir il-għomor,  

bniedem li m’għandux ħila jifhem * 

il-ħaqq u l-liġijiet tiegħek.  

Għax ukoll min hu perfett fost il-bnedmin, * 

jekk jonqsu l-għerf, li jiġi minnek, 

 jitqies bħax-xejn.  

Miegħek hu l-għerf, li jaf l-għemejjel tiegħek; *  

hu kien miegħek int u tagħmel id-dinja;  

huwa jaf x'inhu dak li jogħġob lilek, * 

x’inhu s-sewwa skond il-kmandamenti tiegħek.  

Ibgħat l-għerf mis-smewwiet imqaddsa, * 

ibagħtu mit-tron glorjuż tiegħek,  

biex jieqaf miegħi fit-tħabrik tiegħi, *  

ħa nkun naf sewwa x’inhu li jogħġob lilek;  

għax huwa kollox jaf u kollox jifhem †  

f’kull ma nagħmel imexxini bl-għaqal, *  

u bil-glorja tiegħu jħarisni. 

 Glorja. 

 
Ant. 2: Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja; ħa tinferaq l-art u tinbet is-
salvazzjoni.  
Ant. 3: Iżrael, ħejji ruħek biex tilqa’ l-Mulej, għax hu ġej. 
 

Salm 116 (117) 
 

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha, * 
sebbħuh, popli kollha.  

Għax kbira hi t-tjieba tiegħu magħna, * 
il-fedeltà tal-Mulej tibqa' għal dejjem.  

Glorja. 
 
Ant. 3: Iżrael, ħejji ruħek biex tilqa’ l-Mulej, għax hu ġej.  
 
LEZZJONI QASIRA           Iż 45:8 
  

Qattru, smewwiet mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja, ħa tinferaq l-art u tinbet is-
salvazzjoni u flimkien magħha tnibbet il-ġustizzja.  
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RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fuqek, Ġerusalemm, * Jiddi l-Mulej. Fuqek.  
V. U s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek. * Jiddi l-Mulej. Glorja. Fuqek. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fil-ġuf, hallelujah. 
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fil-ġuf, hallelujah.  
 
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, Kristu, il-Feddej tagħna, ġej biex bil-grazzja tal-miġja tiegħu jagħtina l-ġustifikazzjoni. 
Nitolbuh, u b’leħen ta’ ferħ intennulu: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej, il-profeti ta’ l-imgħoddi ħabbru twelidek bħala bniedem: 
- saħħaħ il-virtujiet li jitnisslu u jinbtu fina. 
Aħna nxandru, Mulej, is-salvazzjoni tiegħek: 
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- agħmel li nsalvaw bik.  
Inti ġejt tfejjaq lil dawk ta’ qalbhom niedma: 
- fejjaq lill-poplu tiegħek mill-mard. 
Inti ġejt fid-dinja u rġajt ħabbibtna ma’ Alla: 
- meta tiġi għall-ħaqq, eħlisna minn kull piena u tbatija. 
 
Missierna 
 

Talba 
 

O Alla, int ħarist lejn il-bniedem imwaqqa’ fil-jasar tal-mewt, u għoġbok tifdih bil-miġja ta’ 
Ibnek il-waħdieni: agħtina, nitolbuk, li, kif bl-umiltà kollha nistqarru li hu sar bniedem bħalna, hekk 
ukoll nissieħbu miegħu, il-Feddej tagħna, Ibnek Ġesù Kristu, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-
Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
B’qima kbira w tjieba sħiħa,  
miġburin f’dis-siegħa mbierka,  
nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,  
ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu. 
 
Biex jagħtina d-don li nkunu  
tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,  
li bħalissa ntbagħat u tqassam  
fuq l-appostli, skond il-wegħda.  
 
Bit-tqassim tad-doni tiegħu,  
żejjen kollox bis-sbuħija  
il-Missier, li ħejja s-saltna  
tas-smewwiet għall-hena tagħna. 
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
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F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq  
biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,  
quddiem Alla nressqu talbna,  
b’radd il-ħajr u kull foħrija.  
Għaliex din kienet is-siegħa  
li, bis-sagrifiċċju veru  
tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna  
mis-salib is-salvazzjoni. 
Lill-Mulej għalhekk nitolbu  
biex jimliena b’dawl il-grazzja  
tas-salib li d-dija tiegħu  
tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
F’din it-tielet talba mqaddsa  
ta’ mal-jum infaħħru ‘l Alla  
b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna  
li fi mħabbtu llum bagħtilna.  
 
Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb  
fil-misteru għoli tiegħu;  
u, fid-dawl tal-maġisteru  
ta’ San Pietru, lejh inħaffu.  
 
F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,  
nitolbuhom jgħassu fuqna  
biex il-passi dgħajfa tagħna  
jitqawwew bi Kristu Sidna.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
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Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

Salm 118 (119):121-128 
 

XVI (Għajn) 
 

Jien għamilt il-ħaqq u s-sewwa; * 
titlaqnix f'idejn dawk li jaħqruni. 

Serraħ ras il-qaddej tiegħek li tridlu l-ġid; * 
tħallix li l-kburin jgħakksuni. 
 

Għejew għajnejja jistennew is-salvazzjoni tiegħek, * 
u l-wegħda tal-ġustizzja tiegħek. 

Imxi mal-qaddej tiegħek skond it-tjieba tiegħek, * 
għallimni l-kmandamenti tiegħek. 
 

Qaddej tiegħek jien; agħtini d-dehen, * 
biex nagħraf il-preċetti tiegħek. 

Issa l-waqt li tindaħal, Mulej, * 
għax kisru l-liġi tiegħek. 
 

Għalhekk inħobb il-kmandamenti tiegħek, * 
aktar mid-deheb, mid-deheb l-aktar fin. 

Għalhekk jien nimxi dritt fuq il-preċetti tiegħek, * 
u nobgħod kull triq qarrieqa. 

 Glorja. 
 

Salm 33 (34) 
 
I 

 

Kull ħin inbierek il-Mulej; * 
tifħiru dejjem fuq fommi. 

Bil-Mulej tiftaħar ruħi; * 
jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. 

Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi; * 
ħa ngħollu ismu flimkien. 
 

Jien fittixt il-Mulej, u weġibni, * 
minn kull biża' tiegħi ħelisni. 

Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom, * 
u ma jkollkomx għax tistħu. 
 

Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu, * 
u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. 

L-anġlu tal-Mulej jgħasses * 
madwar dawk li jibżgħu minnu,  

 u jeħlishom. 
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Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej; * 
hieni l-bniedem li jistkenn fih. 

Ibżgħu mill-Mulej, qaddisin tiegħu; * 
xejn ma jonqsu min jibża' minnu. 

Is-setgħana jiftaqru u jbatu l-ġuħ; * 
min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu. 

 Glorja. 
II 

 
Ejjew uliedi, isimgħu lili; * 

jiena l-biża' tal-Mulej ngħallimkom. 
Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja, * 

u jixtieq jara għomru kollu riżq? 
  
Ħares ilsienek mill-ħażen, * 

u xufftejk minn kliem il-qerq. 
Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb, * 

fittex is-sliem u imxi warajh. 
  
Għajnejn il-Mulej lejn il-ġusti, * 

u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom. 
Il-ħarsa tal-Mulej fuq il-ħżiena, * 

biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom. 
 

Jgħajjtu l-ġusti għall-għajnuna, † 
u l-Mulej jismagħhom; * 
mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. 

Qrib il-Mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, * 
jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. 

  
Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, * 

iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej. 
Iħarislu għadmu kollha, * 

ebda waħda ma titkissirlu. 
  
Il-ħażin ħżunitu teqirdu; * 

min jobgħod il-ġust iħallas għall-ħtija. 
Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu; * 

kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti. 
 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA Mik 5:3-4a 
 

Dak li jaħkem fuq Iżrael joqgħod jirgħa l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-Mulej, fis-sebħ ta’ 
isem il-Mulej Alla tiegħu. U huma jgħixu bi kwiethom, għax imbagħad is-setgħa tiegħu tkun 
xterdet sa trufijiet l-art. U dan ikun is-sliem. 
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 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA           Ħag 2:6. 9 
 

Dalwaqt, ftit ieħor biss, u jiena nheżheż is-smewwiet u l-art, il-baħar u l-blat. Il-glorja ta’ l-
aħħar ta’ dan it-tempju tkun akbar minn ta’ qabel, u f’dan il-post jiena nġib is-sliem, jgħid il-
Mulej ta’ l-eżerċti. 

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Mal 3:20 
 

Għalikom li tibżgħu minn ismi titla’ x-Xemx tal-ġustizzja, bir-raġġi tagħha li jagħtu s-saħħa, 

u intom toħorġu taqbżu qiskom għoġiela msemmna. 

  

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
O Alla, int ħarist lejn il-bniedem imwaqqa’ fil-jasar tal-mewt, u għoġbok tifdih bil-miġja ta’ 

Ibnek il-waħdieni: agħtina, nitolbuk, li, kif bl-umiltà kollha nistqarru li hu sar bniedem bħalna, hekk 
ukoll nissieħbu miegħu, il-Feddej tagħna, Ibnek Ġesù Kristu. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
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IR-RABA’ ĦADD TAL-AVVENT 

Salmodija tal-Ħadd tar-IV ġimgħa 

L-1 Għasar 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

O Marija, Verġni mbierka,  
ilqa’ fil-ġuf safi tiegħek  
il-Verb t’Alla, mibgħut lilna  
mill-Missier biex isalvana.  
 
Mis-smewwiet bil-qawwa fuqek  
jinżel dell l-Ispirtu s-Santu:  
inti ġġib lil Kristu Sidna,  
Iben il-Missier u daqsu.  
 
Dan hu l-bieb ta’ tempju mqaddes,  
għal kulħadd magħluq u msakkar,  
għaliex qatt u ‘l ħadd ma nfetaħ  
ħlief għall-Prinċep l-Għoli waħdu.  
 
Dan hu s-Sid, mill-bidu mnissel,  
kien imwiegħed lill-profeti;  
hu, minn Gabrijel imħabbar,  
twieled fostna bniedem bħalna.  
 
Ħa jifirħu mela l-anġli,  
jithennew il-popli kollha:  
Alla l-kbir fi mħabbtu ċċekken  
biex isalva dak li ntilef.  
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Ġej il-mixtieq mill-ġnus kollha, u jimtela bis-sebħ it-tempju tal-Mulej, hallelujah 
 

Salm 121 (122) 
 

Fraħt meta qaluli: * 
"Sejrin f'dar il-Mulej!"  
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Diġà qegħdin riġlejna * 
fi bwiebek, Ġerusalemm! 
 

Ġerusalemm, mibnija bħal belt, * 
magħquda ħaġa waħda. 

Lejha t-tribujiet jitilgħu, * 
it-tribú tal-Mulej,  

biex, skond il-liġi ta' Iżrael, * 
ifaħħru isem il-Mulej. 

Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq, * 
it-tronijiet tad-dar ta' David. 

  
Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm: * 

"Ħa jkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk! 
Ħa jkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek, * 

u l-ġid fil-palazzi tiegħek!" 
  
Minħabba ħuti u ħbiebi, * 

ħallini ngħidlek: "Is-sliem għalik?"  
Minħabba f'dar il-Mulej, Alla tagħna, 

nixtieq illi jkollok il-ġid. 
Glorja lill-Missier...... 

 
Ant. 1: Ġej il-mixtieq mill-ġnus kollha, u jimtela bis-sebħ it-tempju tal-Mulej, hallelujah. 
Ant. 2: Ejja, Mulej, la tiddawwarx, eħles il-poplu tiegħek Iżrael minn ħżunitu.  
 

Salm 129 (130) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: * 
isma', Sidi, il-leħen tiegħi!  

Ħa jkunu widnejk miftuħa, * 
jiena u nitolbok bil-ħniena. 

  
Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, * 

Sidi, min jista' jżomm sħiħ? 
Imma għandek hemm il-maħfra, * 

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. 
 

Jien lill-Mulej nistenna, * 
ruħi f'kelmtu tittama. 

Tistenna ruħi lil Sidi, * 
aktar milli l-għassiesa s-sebħ. 

  
Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, * 

jistenna Iżrael lill-Mulej!  
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, * 

u l-fidwa għandu bil-kotra. 
Hu li jifdi lil Iżrael * 

minn ħtijietu kollha. 
 Glorja lill-Missier...... 
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Ant. 2: Ejja, Mulej, la tiddawwarx, eħles il-poplu tiegħek Iżrael minn ħżunitu.  
Ant. 3: Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja.  
 

Kantiku (Fil 2, 6-11) 
 
 
Ġesù Kristu li kellu n-natura ta’ Alla, * 

ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, 
imma tneżża’ minn kollox,  

billi ħa n-natura ta’ lsir, † 
 sar jixbah lill-bniedem * 
 u deher minn barra bħala bniedem: 
Ċekken lilu nnifsu, † 

billi obda sal-mewt, * 
anzi sal-mewt tas-salib. 

Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet, * 
u żejnu bl-Isem li hu fuq kull isem, 

biex fl-isem ta’ Ġesù, † 
fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art, * 

il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkubbtejhom, 
u kull ilsien jistqarr: † 

“Ġesù Kristu hu l-Mulej * 
għall-glorja ta’ Alla l-Missier.” 

 
Ant. 3: Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja.  
 
LEZZJONI QASIRA          1 Tess 5:23-24 
 

 Alla tas-sliem iqaddiskom f'kollox, u jżommkom sħaħ bla mittiefsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-
ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesù Kristu. Fidil hu Alla li sejjħilkom, u huwa jagħmel dan. 
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Uri lilna, Mulej, * it-tjieba tiegħek. Uri. 
V. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. * It-tjieba tiegħek. Glorja. Uri. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

O Għimmanu-El, sultan u leġiżlatur tagħna, ix-xewqa tal-ġnus u s-salvatur tagħhom, ejja u 
salvana, Mulej, Alla tagħna.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
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Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 
fuq dawk li jibżgħu minnu. 

 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 
għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

O Għimmanu-El, sultan u leġiżlatur tagħna, ix-xewqa tal-ġnus u s-salvatur tagħhom, ejja u 
salvana, Mulej, Alla tagħna.  
 
PREĊI 
 
Bl-umiltà kollha, ħuti għeżież, nitolbu lil Kristu Sidna, imwieled mill-Verġni Marija, u b’qalbna 
ferħana ngħidulu: 
 Ejja, Mulej Ġesù. 
Iben waħdieni ta’ Alla, int ġej fostna tassew bħala l-anġlu tal-patt: 
- agħmel li d-dinja tilqgħek u tagħrfek. 
Int tnissilt fi ħdan il-Missier, u ġejt fostna bħala bniedem permezz tal-Verġni Marija: 
- eħles in-natura tagħna l-bnedmin minn kull taħsir. 
Int, il-ħajja, ġejt biex tieħu l-mewt: 
- tħallina nsofru xejn mill-kundanna tal-mewt. 
Int, li meta tiġi għall-ħaqq iġġib il-ħlas tiegħek miegħek, xerred fuqna f’dak il-jum il-ħniena tiegħek: 
- kif dejjem ħennejt għalina u fejjaqtna fin-nuqqas ta’ saħħa tagħna. 
Kristu Sidna, bil-mewt tiegħek kont ta’ għajnuna għall-mejtin: 
- agħti widen għat-talb li qegħdin nagħmlulek għal ħutna l-mejtin. 
 
Missierna 

Talba 
Sawwab f’ruħna, Mulej il-grazzja tiegħek, biex aħna li, bit-tħabbira ta’ l-Anġlu, għarafna li Kristu 
Ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. B’Ibnek 
Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ 
dejjem. Ammen. 
Għeluq 
 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen. 

 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U 
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TAS-SOLENNITAJIET 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
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Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Kristu, dija w jum imsebbaħ, 
bik tal-lejl titkeċċa d-dalma: 
int tassew tad-dawl id-dija,  
int xandâr tad-dawl għal hienja. 
 
Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,  
f’dan il-lejl li ġej ħarisna;  
ikun fik il-mistrieħ tagħna,  
‘tina ftit sigħat ta’ heda. 
 
Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,  
qalbna tibqa’ tishar miegħek;  
midd, Mulej, il-leminija  
bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.  
  
Ejja, Salvatur setgħani,  
qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,  
wennes lill-qaddejja tiegħek,  
li biex fdejthom xerridt demmek.  
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  

lill-Missier, u lill-Ispirtu 

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 

SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 4 
 

Radd ta’ ħajr 
 

Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin) 
 

Weġibni, meta nsejjaħlek, * 
Alla tal-ġustizzja tiegħi; 

oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq, * 
ħenn għalija u isma' talbi. 
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Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? * 

Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb? 
Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; * 

jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu. 
 

Triegħdu bil-biża', u la tidinbux; * 
aħsbu f'qalbkom bil-lejl, u isktu!  

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, * 
u ittamaw fil-Mulej. 
 

Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?" * 
Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek. 

Int nissilt l-hena f'qalbi, * 
aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom. 

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, * 
għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.  
Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 

Salm 133 (134) 
 

It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju 
Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. 
(Apok 19:5) 
 

Ejjew, bierku l-Mulej, † 
qaddejja kollha tal-Mulej, * 
intom li toqogħdu f'dar il-Mulej. 

Erfgħu jdejkom lejn it-tempju, * 
u bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 

Ibierkek il-Mulej minn Sijon, * 
hu li għamel is-sema u l-art! 

Glorja.  
  

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA          Dewt 6:4-7 
 
Isma', Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek 
kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed nagħtik 
illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f'darek, sew meta timxi barra t-
triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.  
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RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
- f’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU          Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u 

nifirħu bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
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Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  
int bieb illi jagħti għas-sema,  

int kewkba tal-baħar, Marija!  
Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  

għajnuna tal-poplu l-maħtur,  
li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  

fis-siegħa li lqajt it-tislima  
li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  

kif qabel, hekk wara t-tnissil.  
Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  

jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
 
 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 
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R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  
sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  
tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 
"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 
meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  

għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
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Ant. Il-Mulej hu fil-qrib; ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Redentur tal-popli, ejja,  
uri l-frott tal-Verġni mbierka,  
ħa tistagħġeb l-art, xħin tisma’  
bi twelid hekk xieraq ‘l Alla.  
 
Il-Verb t’Alla, li ħa l-ġisem  
u sar bniedem minn Omm Verġni,  
kien imnissel mhux bħall-bqija,  
‘ma bil-qawwa ta’ l-Ispirtu.  
 
Bih ix-Xebba ssir Omm safja,  
xejn ma titlef minn xbubitha;  
Alla, b’għaġeb kbir ta’ qawwa,  
qisu f’tempju jgħammar fiha.  
 
Joħroġ mela minn kamartu  
ta’ sultan, bil-glorja mdawwar,  
qisu ġgant fiż-żewġ naturi,  
lest biex jibda l-ġirja tiegħu. 
 
Int, li dejjem daqs Missierek,  
tidher fostna bniedem bħalna,  
biex b’qawwietek treġġa’ f’saħħtu  
kull ma huwa dgħajjef fina.  
 
Il-maxtura fqajra tiegħek  
ġa qed tiddi u l-lejl iddawwal  
b’dawl sabiħ u ġdid li jkeċċi  
dlam l-imgħoddi u l-fidi jkebbes. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu  
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
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SALMODIJA 

 

Ant. 1: Is-Sultan għoli ġej b’setgħa kbira biex isalva l-ġnus, hallelujah. 

 

Salm 23 (24) 

 

Tal-Mulej hi l-art u kull ma fiha, * 
id-dinja u kull ma jgħix fiha. 

Għax hu fuq l-ibħra waqqafha, * 
u fuq ix-xmajjar fis-sod qegħedha. 

  
Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-Mulej, * 

min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? 
Min għandu idejh indaf u qalbu safja, † 

min ma jagħtix ruħu għall-frugħa, * 
u anqas ma jaħlef bil-qerq. 

Dan ikollu barka mingħand il-Mulej, * 
u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. 

Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh; * 
li jfittxu 'l wiċċek, Alla ta' Ġakobb. 

Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, * 
ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja! 

Min hu dan is-Sultan tal-glorja? * 
Hu l-Mulej setgħan u qawwi,  

 il-Mulej qawwi fit-taqbida. 
Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, * 

ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja! 
Min hu dan is-Sultan tal-glorja? * 

Hu l-Mulej ta' l-eżerċti: dan hu s-Sultan tal-glorja! 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Is-Sultan għoli ġej b’setgħa kbira biex isalva l-ġnus, hallelujah. 

Ant. 2: Ifraħ u thenna, Ġerusalemm; is-Sultan tiegħek ġej, Sijon, la tibżax, għax dalwaqt tasallek is-

salvazzjoni. 

 

Salm 65 (66) 

 

I 

 

Għajjtu bil-ferħ lil Alla, * 
bnedmin tad-dinja kollha; 

għannu s-sebħ ta' ismu, * 
xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. 

Għidu lil Alla: * 
"Kemm int tal-biża' f'għemilek! 

Għall-kobor tal-qawwa tiegħek * 
jitilfu l-ħila quddiemek l-għedewwa tiegħek. 

L-art kollha tagħtik qima, * 
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tgħannilek u tgħanni lil ismek." 
  
Ejjew, araw l-għemejjel ta' Alla; * 

tal-biża' f'għemilu fost il-bnedmin. 
Biddel il-baħar f'art niexfa, † 

għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara. * 
Għalhekk, nifirħu bih! 

Hu jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem; † 
b'għajnejh fuq il-ġnus jgħasses;  
ma jerfgħux rashom in-nies xewwiexa. 

  
Bierku, popli, lil Alla tagħna, * 

semmgħu l-għana tat-tifħir tiegħu. 
Hu li jżommna fost il-ħajjin, *  

u ma jħallix riġlejna jogħtru. 
  
Għax int, o Alla, ġarrabtna, * 

għaddejtna mill-prova bħall-fidda. 
Ħallejtna naqgħu fix-xibka, * 

issikkajtilna bi ħżiem ġenbejna. 
Ħallejt in-nies jirkbu fuq rasna, † 

għaddejtna min-nar u mill-ilma; * 
iżda mbagħad ħriġtna fil-wisa'. 

Glorja. 
 
Ant.2: Ifraħ u thenna, Ġerusalemm; is-Sultan tiegħek ġej, Sijon, la tibżax, għax dalwaqt tasallek is-

salvazzjoni. 

Ant.3: Ħa jnaddfu qlubhom il-bnedmin għall-miġja tas-Sultan il-kbir, biex immorru nilqgħuh kif 
jixraq, għaliex hu ġej u ma jiddawwarx. 
 

III 

 

Nidħol f'darek bil-vittmi maħruqa, * 
intemm il-wegħdiet li għamiltlek; 

il-wegħdiet li tennew xufftejja, * 
u fommi wiegħed fl-hemm tiegħi. 

Sagrifiċċji ta' bhejjem imsemmna, † 
duħħan ifuħ ta' ħrief maħruqa, * 
mogħoż u gniedes inħejjilek. 

  
Ejjew, isimgħu, u ngħidilkom, † 

intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, * 
ngħidilkom x'għamel miegħi. 

Lilu sejjaħ fommi, * 
tifħiru kien fuq ilsieni. 

Kieku żammejt il-ħażen f'qalbi, * 
ma kienx jismagħni Alla Sidi. 

Iżda Alla tassew semagħni, * 
ta widen għat-talba tiegħi. 
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Mbierek Alla, † 

li ma warrabx it-talba tiegħi; * 
ma warrabx minn fuqi t-tjieba tiegħu! 

 Glorja. 
 

Ant. 3: Ħa jnaddfu qlubhom il-bnedmin għall-miġja tas-Sultan il-kbir, biex immorru nilqgħuh kif 
jixraq, għaliex hu ġej u ma jiddawwarx. 
 
V/. Ħa tiġi fuqi tjubitek, Mulej.  
R/. Is-salvazzjoni tiegħek skond kelmtek. 
 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija          Iż. 51:1-11 
 

Is-salvazzjoni mwiegħda lil ulied Abraham 
 

Isimgħuni, intom mixteqin għall-ħelsien,  

intom li tfittxu lill-Mulej.  

Ħarsu lejn il-blata mnejn intġartu, 

lejn il-barriera mnejn inqtajtu.  

Ħarsu lejn Abraham missierkom,  

u lejn Sarah li wilditkom : 

sejjaħtlu meta kien waħdu, beriktu u kattartu. 

Għax il-Mulej ħenn għal Sijon,  

ħenn għall-ħrieb kollha tagħha : 

għamel Għeden mid-deżert,  

u ġnien il-Mulej mix-xagħri.  

Fiha jinsabu l-ferħ u l-hena,  

tifħir u l-għana bid-daqq.  

Isma' minni, poplu tiegħi, 

u int, ġensi, agħtini widen,  

għax tagħlim joħroġ mingħandi;  

u s-sewwa tiegħi jkun tagħlim għall-popli.  

Qorbot il-ġustizzja tiegħi,  

ħarġet is-salvazzjoni tiegħi;  

driegħi jagħmel ħaqq mill-popli;  

fija jittamaw il-gżejjer,  

u 'l driegħi jistennew.  

Erfgħu għajnejkom lejn is-smewwiet,  

u ħarsu lejn l-art hawn taħt.  

Is-smewwiet jgħibu bħad-duħħan,  

l-art bħal-libsa ssir bċejjeċ,  

u jmut bħan-nemus min jgħammar fiha.  

Imma s-salvazzjoni tiegħi tibqa' għal dejjem,  
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u l-ġustizzja tiegħi ma tonqos qatt.  

Isimgħuni, intom li tagħrfu l-ġustizzja;  

poplu li għandek il-liġi f'qalbek :  

la tibżgħux mit-tagħjir tan-nies;  

u minn tkażbirhom la tiregħxux.  

Għax bħal biċċa drapp tikolhom il-kamla,  

u bħas-suf jikolhom il-wirdien.  

Il-ġustizzja tiegħi tibqa' għal dejjem;  

u s-salvazzjoni tiegħi minn nisel għal nisel.  

Stenbaħ! Stenbaħ!  

 Tħażżem bis-saħħa, driegħ il-Mulej!  

Stenbaħ bħal dari, fiż-żminijiet imbiegħda.  

Ma kontx int li għamilt bċejjeċ lil Raħab,  

li nfidt id-dragun?  

Mhux int nixxift il-baħar,  

l-ilma ta' l-abbissi l-kbar?  

M'hux int għamilt triq fl-ibħra,  

biex jgħaddu l-mifdijin?  

Lura jerġgħu l-mifdijin tal-Mulej lejn Sijon, 

jgħajjtu bil-ferħ;  

u jinżel fuqhom hena għal dejjem.  

Hena u ferħ jiksbu, u jgħibu n-niket u t-tnehid.  

  

RESPONSORJU          ara Iż 51:4. 5; 35:10 
 
R/. Agħtini widen, poplu tiegħi; ħa tismagħni t-tribù tiegħi; * Il-ġustizzja tiegħi waslet, is-salvazzjoni 
tiegħi ġejja. 
V/. Lura jerġgħu l-meħlusin tal-Mulej, u jiġu f’Sijon jgħajjtu bil-ferħ. * Il-ġustizzja tiegħi waslet, is-
salvazzjoni tiegħi ġejja.  
 
LEZZJONI II 
 
Qari mit-Trattat kontra l-ereżija ta’ Noetu, ta’ San Ippolitu, saċerdot. 
 

Id-dehra tal-misteru li kien moħbi  
 

 Hemm Alla wieħed, ħuti: dan nafuh mill-Iskrittura mqaddsa. Jenħtieġ inkunu nafu kull ma 
tgħidilna l-Iskrittura fuqu, nagħrfu dak kollu li hi tgħallimna fuqu; jenħtieġ nemmnu fil-Missier kif hu 
stess iridna nemmnuh, nagħtu glorja lill-Iben kif hu stess irid ikun igglorifikat, u nirċievu l-Ispirtu s-
Santu kif hu stess irid jingħata. Nifhmu lil Alla mhux kif irridu aħna jew kif ifettlilna, anqas billi 
ngħawwġu t-tagħlim li hu tana, iżda skond it-tagħlim li hu nnifsu ried jagħtina fl-Iskrittura. 
 Meta kien għadu jeżisti hu waħdu u ma kien hemm xejn ħliefu, Alla ried joħloq id-dinja. 
Ħasibha, riedha, u għamilha bil-kelma tiegħu; minnufih ħadet l-eżistenza u saret kif ried hu, 
temmha kif għoġob lilu. Mela biżżejjed għalina nkunu nafu li xejn ħlief Alla ma hu minn dejjem. Xejn 
ma kien hemm barra minnu, imma diġà kien hemm ħafna meta kien hu biss, għax hu ma kienx 
nieqes mid-dehen, mill-għerf, mill-fehma, mis-setgħa: kollox kien fih, u hu kien kollox. Meta u kif 
għoġob lilu, huwa wera l-Verb tiegħu liż-żminijiet li kellu fi ħsiebu, u bih għamel kollox. 
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 Il-Verb kien f’Alla, u d-dinja maħluqa ma setgħetx tarah. Għalhekk Alla għamel li hija tista’ 
tarah billi bagħtilha l-kelma li hu qal fil-bidu; nissel id-dawl mid-dawl, u lill-ħolqien bagħatlu s-Sid 
bħala t-tifsira ta’ Alla. Fil-bidu Alla waħdu seta’ jara l-Verb; id-dinja ma setgħetx tarah; imma Alla 
ried li hu jidher fid-dinja biex id-dinja tista’ tarah u ssalva. 
 Dan ifisser li l-Iben ta’ Alla daħal fid-dinja u deher fostna. Kollox bih sar, waqt li hu waħdu 
tnissel mill-Missier. 
 Il-Missier ta l-liġi u l-profeti, u ġagħalhom jitkellmu permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu; il-qawwa 
tal-Missier nebbħithom, u huma xandru l-ħsieb u r-rieda tiegħu. 
 Mela l-Verb deher fostna, kif qalilna San Ġwann meta ġabar fil-qosor kull ma kienu qalu l-
profeti biex jurina li dan kien il-Verb li bih sar kollox. Hu qalilna: Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien 
għand Alla, u l-Verb kien Alla. Kollox sar bih, u mingħajru ma sar xejn. U ftit wara jżid: Id-dinja bih 
saret, imma d-dinja ma għarfitux; ġie f’daru, u niesu ma laqgħuhx. 
  
RESPONSORJU         ara Iż 9:6. 7; Ġw 1:4 

 
R/. Jitwildilna tifel, u jsemmuh Alla l-qawwi: * Hu joqgħod fuq it-tron ta’ David missieru bis-setgħa 
kollha, u s-saltna tkun fuq spallejh.  
V/. Hu kien il-ħajja ta’ kull ma sar, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. * Hu joqgħod fuq it-tron ta’ 
David missieru bis-setgħa kollha, u s-saltna tkun fuq spallejh.  

 
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 
u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 



564 

 

Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 

 
TALBA 

 
Sawwab f’ruħna, Mulej il-grazzja tiegħek, biex aħna li, bit-tħabbira ta’ l-Anġlu, għarafna li Kristu 
Ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. B’Ibnek 
Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ 
dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Il-profeti, b’leħen għoli,  
ħabbru l-miġja tal-Messija  
f’din id-dinja, biex jagħtina  
grazzja, fidwa w salvazzjoni. 
 
Riesaq issa l-jum mistenni  
li l-ferħ tiegħu jimla ‘l qlubna;  
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nitħejjew għall-bxara t-tajba  
tas-sebħ kbir li se jxandrilna.  
 
Għax f’din l-ewwel miġja tiegħu  
mhux b’kastig f’idejh ġej Kristu,  
imma biex il-ġrieħi jfejjaq,  
ħalli jsalva dak li ntilef.  
 
Iżda wkoll jenħtieġ li nishru,  
għax ma jdumx ma jerġa’ jiġi  
biex lil ħbiebu jrodd ħlas tajjeb  
u jiftħilhom bieb is-saltna.  
 
Għandna b’wegħda d-dawl ta’ dejjem,  
li diġà nilmħuh iżernaq;  
rajna l-kewkba tfeġġ fil-għoli  
biex għas-sema tistedinna. 
 
Kristu temm ix-xewqa tagħna  
li narawk kif int, ta’ Alla:  
ħa tkun dehra li titfisser  
b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Doqqu t-tromba f’Sijon, għax jum il-Mulej fil-qrib: hu ġej biex isalvana, hallelujah.  

 
Salm 117 (118) 

  
Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 
Ħa jgħidu wlied Iżrael: * 

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 
Ħa tgħid dar Aron: * 

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 
Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej: * 

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 
Sejjaħt il-Mulej fid-dwejjaq tiegħi; * 

u l-Mulej weġibni, u ħariġni fil-wisa'. 
La l-Mulej miegħi, m'għandix għax nibża'; * 

x'jista' jagħmilli l-bniedem? 
Il-Mulej miegħi, hu l-għajnuna tiegħi, * 

u nħares b'wiċċi minn quddiem  
 lejn l-għedewwa tiegħi. 
 

Aħjar tiskenn fil-Mulej * 
milli tittama fil-bnedmin. 

Aħjar tiskenn fil-Mulej * 
milli tittama fil-kbarat. 

Il-ġnus kollha dawwruni; * 
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imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 
Dawwruni, minn kull naħa rassewni; * 

imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 
Bħan-naħal daru miegħi, † 

bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu; * 
imma f'isem il-Mulej irbaħthom.  

B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa'; * 
imma l-Mulej tani l-għajnuna. 

Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej; * 
hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. 
 

Għajat ta' ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin: * 
il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila! 

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. 

Ħaqarni tassew il-Mulej, * 
imma ma telaqnix għall-mewt. 

Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja; * 
ħa nidħol minnhom u nrodd ħajr lill-Mulej. 

Dan hu bieb il-Mulej; * 
il-ġusti jidħlu minnu. 

Niżżik ħajr talli weġibtni * 
u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. 
 

Il-ġebla li warrbu l-bennejja * 
saret il-ġebla tax-xewka. 

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: * 
ħaġa ta' l-għaġeb f'għajnejna. 

Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; * 
ħa nifirħu u nithennew fih! 
 

Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana! * 
Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq! 

Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej! * 
Inberkukom minn dar il-Mulej. 
 

Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna. * 
Tqassmu f'purċissjoni bil-friegħi f'idejkom  
 sa ħdejn l-artal. 

  
Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr; * 

Alla tiegħi, jien lilek inkabbar. 
  
Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 
 Glorja. 
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Ant. 1: Doqqu t-tromba f’Sijon, għax jum il-Mulej fil-qrib: hu ġej biex isalvana, hallelujah.  
Ant. 2: Il-Mulej ġej; oħorġu ilqgħuh, u għidu: Hu l-bidu l-kbir, is-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem: 
Alla s-setgħan, is-Sid, il-Prinċep tas-sliem, hallelujah. 
 

 
Kantiku (Dan 3:52-57) 

  
 Imbierek int, Mulej, Alla ta’ missirijietna, *  

ta’ min ifaħħrek u jgħolik għal dejjem.  

Imbierek ismek, qaddis u msebbaħ, * 

ta’ min ifaħħru sewwa u jgħollih għal dejjem. 

Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek, * 

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

 

Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini, † 

 li ħarstek tinfed l-abbissi, * 

ta’ min ifaħħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.  

 Imbierek int fuq it-troq ta’ saltnatek, * 

 ta’ min ifaħħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

 

Imbierek int fil-wisa’ kollu tas-sema, * 

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

  

Bierku għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, * 

faħħruh u għolluh għal dejjem. 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Il-Mulej ġej; oħorġu ilqgħuh, u għidu: Hu l-bidu l-kbir, is-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem: 
Alla s-setgħan, is-Sid, il-Prinċep tas-sliem, hallelujah.  
Ant. 3: Il-kelma setgħana tiegħek, Mulej, ħarġet mis-sema, mit-tron tas-saltna, hallelujah. 

 
Salm 148 

  
Faħħru 'l Alla fit-tempju mqaddes tiegħu, * 

faħħruh fil-firxa tas-smewwiet qawwija tiegħu! 
Faħħruh għall-għemejjel kbar tiegħu, * 

faħħruh għall-kobor tiegħu bla tarf! 
 

Faħħruh bid-daqq tat-tromba, * 
faħħruh bl-arpa u ċ-ċetra! 

Faħħruh bit-tanbur u biż-żfin, * 
faħħruh bid-daqq tal-kordi u tas-sfafar! 

Faħħruh bid-daqq qawwi taċ-ċimbali, † 
faħħruh bid-damdim taċ-ċimbali! * 
Kull ma jieħu nifs,ħa jfaħħar il-Mulej!  

 Glorja. 
 
Ant. 3: Il-kelma setgħana tiegħek, Mulej, ħarġet mis-sema, mit-tron tas-saltna, hallelujah. 
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LEZZJONI QASIRA          Rum 13:11-12  
  

Waslet is-siegħa li intom tqumu minn-ngħas; għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb issa minn 
meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam u 
nilbsu l-armi tad-dawl. 
 
RESPONSORJU QASIR  
R. Kristu, Bin Alla l-ħaj * Ħenn għalina. Kristu.  
V. Int li ġej fid-dinja. * Ħenn għalina. Glorja. Kristu.  
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija: 
 
 Sena A 
 Ġużeppi, bin David, la tibżax tilqa’ għandek lil Marija b’martek, għax dak li tnissel fiha ġie bil-ħidma 
ta’ l-Ispirtu s-Santu, hallelujah. 
 
Sena B 
 L-Anġlu Gabrijel kien mibgħut minn Alla għand xebba mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi, mid-dar 
ta’ David, u x-xebba kien jisimha Marija, hallelujah. 
 
Sena Ċ 
 Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija; daħlet għand Żakkarija u sellmet lil 
Eliżabetta. 
  
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  
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Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 
Sena A 
 Ġużeppi, bin David, la tibżax tilqa’ għandek lil Marija b’martek, għax dak li tnissel fiha ġie bil-ħidma 
ta’ l-Ispirtu s-Santu, hallelujah. 
 
Sena B 
 L-Anġlu Gabrijel kien mibgħut minn Alla għand xebba mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi, mid-dar 
ta’ David, u x-xebba kien jisimha Marija, hallelujah. 
 
Sena Ċ 
 Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija; daħlet għand Żakkarija u sellmet lil 
Eliżabetta. 
  
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, Sidna Ġesù Kristu għandu jiġi biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nitolbuh u 
ngħidulu:  

Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej Ġesù Kristu, int ġejt issalva l-midinbin:  
- ħarisna mill-għawġ u t-tiġrib kollu.  
Int għad tidher bħala mħallef:  
- uri fina l-qawwa tas-salvazzjoni tiegħek. 
Agħmel li nħarsu l-liġi u l-kmandamenti tiegħek b’ruħ qawwija: 
- biex nistennew bl-imħabba l-miġja tiegħek. 
Int, l-imbierek għal dejjem, fit-tjieba tiegħek agħtina li ngħixu ħajja rżina u tajba f’dan iż-żmien: 
- u li nistennew it-tama hienja u d-dehra tas-sebħ u l-kobor tiegħek. 
  
Missierna 

Talba 
 

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, issa li riesqa l-festa tat-twelid ta’ Ibnek bħala bniedem, aħna, 
qaddejja tiegħek bla ma jistħoqqilna, nitolbuk li jħenn għalina l-Verb tiegħek li għoġbu jsir bniedem 
minn Marija Verġni u jgħammar fostna, Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-
Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
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V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
B’qima kbira w tjieba sħiħa,  
miġburin f’dis-siegħa mbierka,  
nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,  
ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu. 
 
Biex jagħtina d-don li nkunu  
tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,  
li bħalissa ntbagħat u tqassam  
fuq l-appostli, skond il-wegħda.  
 
Bit-tqassim tad-doni tiegħu,  
żejjen kollox bis-sbuħija  
il-Missier, li ħejja s-saltna  
tas-smewwiet għall-hena tagħna. 
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq  
biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,  
quddiem Alla nressqu talbna,  
b’radd il-ħajr u kull foħrija.  
Għaliex din kienet is-siegħa  
li, bis-sagrifiċċju veru  
tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna  
mis-salib is-salvazzjoni. 
 
Lill-Mulej għalhekk nitolbu  
biex jimliena b’dawl il-grazzja  
tas-salib li d-dija tiegħu  
tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
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lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
F’din it-tielet talba mqaddsa  
ta’ mal-jum infaħħru ‘l Alla  
b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna  
li fi mħabbtu llum bagħtilna.  
 
Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb  
fil-misteru għoli tiegħu;  
u, fid-dawl tal-maġisteru  
ta’ San Pietru, lejh inħaffu.  
 
F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,  
nitolbuhom jgħassu fuqna  
biex il-passi dgħajfa tagħna  
jitqawwew bi Kristu Sidna.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

Salm 22 (23) 
 

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, † 
xejn ma jonqosni; * 
f'mergħat kollha ħdura jqegħedni.  

Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni; * 
hemm hu jrejjaqni.  

Imexxini fit-triq tas-sewwa * 
minħabba l-isem tiegħu. 

  
Mqar jekk nimxi f'wied mudlam, † 

ma nibżax mill-ħsara, * 
għax inti miegħi.  

Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek, * 
huma jwennsuni.  

Int tħejji mejda għalija * 
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quddiem l-għedewwa tiegħi.  
Biż-żejt tidlikli rasi, * 

u l-kalċi tiegħi tfawwarli. 
Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena * 

il-jiem kollha ta' ħajti. 
U ngħammar f'dar il-Mulej * 

sakemm indum ħaj! 
 Glorja. 
 

Salm 75 (76) 
 
I 

 
Magħruf hu Alla f'Ġuda, * 

kbir hu ismu f'Iżrael. 
F'Salem hemm l-għarix tiegħu, * 

u l-għamara tiegħu f'Sijon. 
Hemm hu kisser il-vleġeġ ta' l-ark, * 

it-tarka, is-sejf u l-armi tal-gwerra. 
 

Int kollok dija u glorja, * 
aktar mill-aqwa muntanji. 

L-irġiel ta' qalbhom qawwija * 
tilfu l-priża tagħhom:  

il-gwerriera qalbiena waqgħu f'raqda, * 
idejhom tmewwtulhom. 

Għall-għajta tiegħek, Alla ta' Ġakobb, * 
f'telfa jaqgħu r-rikkieba u ż-żwiemel. 

 Glorja. 
 

II 
 

Tal-biża' int; int, min jiqaflek, * 
meta tqum fuq tiegħek, Mulej? 

Mis-smewwiet semmajt il-ħaqq tiegħek; * 
twerwret l-art u tbikkmet, 

meta Alla qam biex jagħmel il-ħaqq, * 
biex isalva l-imsejkna kollha ta' l-art. 

  
Mqar fil-korla tiegħek il-bnedmin ifaħħruk; * 

u kull min jeħles mill-għadab tiegħek ifaħħrek. 
Wiegħdu u roddu lill-Mulej, Alla tagħkom; * 

ta' madwaru lkoll iġibulu d-doni, lilu, li hu tal-biża'; 
lil dak li jifni l-kbarat, * 

u jnissel il-biża' fis-slaten ta' l-art. 
 Glorja. 
 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
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Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni.  
 
LEZZJONI QASIRA Rum 13:13-14a 
 

Ngħixu kif jixraq, bħal f’binhar; mhux bl-ikel iżżejjed u s-sokor, mhux biż-żina u t-tbaħrid, 
mhux bil-ġlied u l-għira. Imma ilbsu ‘l Sidna Ġesù Kristu.  
 
V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA        1 Tess 3:12-13 
 

Jalla l-Mulej ikattar u jfawwar fikom l-imħabba tagħkom għal xulxin u lejn kulħadd, ħalli 
jqawwilkom qalbkom u jkollkom qdusija bla għajb quddiem Alla u Missierna għal meta jiġi Sidna 
Ġesù mdawwar bil-qaddisin tiegħu. 
 
V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA         ara 2 Tess 1:6. 7. 10  
 

Alla għad jagħmel is-sewwa, u għad iserraħ lilkom li qegħdin issofru, u lilna wkoll, dakinhar li 
Sidna Ġesù jfeġġ mis-smewwiet imdawwar mill-anġli tal-qawwa tiegħu, biex jieħu l-glorja mingħand 
il-qaddisin tiegħu u l-ġieħ minn dawk li jkunu emmnu fih. 
 
V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 
 

Talba 
 

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, issa li riesqa l-festa tat-twelid ta’ Ibnek bħala bniedem, aħna, 
qaddejja tiegħek bla ma jistħoqqilna, nitolbuk li jħenn għalina l-Verb tiegħek li għoġbu jsir bniedem 
minn Marija Verġni u jgħammar fostna, Ġesù Kristu Sidna. Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

Sawwab f’ruħna, Mulej il-grazzja tiegħek, biex aħna li, bit-tħabbira ta’ l-Anġlu, għarafna li 
Kristu Ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. Bi 
Kristu Sidna. Ammen. 
 
Għeluq 
Inbierku l-Mulej 
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R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

IT-II GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

O Marija, Verġni mbierka,  
ilqa’ fil-ġuf safi tiegħek  
il-Verb t’Alla, mibgħut lilna  
mill-Missier biex isalvana.  
 
Mis-smewwiet bil-qawwa fuqek  
jinżel dell l-Ispirtu s-Santu:  
inti ġġib lil Kristu Sidna,  
Iben il-Missier u daqsu.  
 
Dan hu l-bieb ta’ tempju mqaddes,  
għal kulħadd magħluq u msakkar,  
għaliex qatt u ‘l ħadd ma nfetaħ  
ħlief għall-Prinċep l-Għoli waħdu.  
 
Dan hu s-Sid, mill-bidu mnissel,  
kien imwiegħed lill-profeti;  
hu, minn Gabrijel imħabbar,  
twieled fostna bniedem bħalna.  
 
Ħa jifirħu mela l-anġli,  
jithennew il-popli kollha:  
Alla l-kbir fi mħabbtu ċċekken  
biex isalva dak li ntilef.  
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Ħarsu lejh, kemm hu mimli bil-glorja, dan li ġej biex isalva l-popli. 
 

Salm 109 (110)1-5. 7 
 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * 
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"Oqgħod fuq il-lemin tiegħi, 
sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * 

mirfes taħt riġlejk." 
  
Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  

jibgħat il-Mulej minn Sijon: * 
 aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek. 
Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek  

fuq l-għoljiet imqaddsa, * 
 sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek. 
  
Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * 

"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!"  
Sidi fuq il-leminija tiegħek, * 

jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu. 
 

Mill-wied jixrob fi triqtu, * 
għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu. 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
  u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: Ħarsu lejh, kemm hu mimli bil-glorja, dan li ġej biex isalva l-popli. 
Ant. 2: Kull art imħattba ssir wita, kull art imħarbta maqgħad. Ejja, Mulej, la tiddawwarx, hallelujah. 
 

Salm 111 (112) 
 

Hieni l-bniedem li jibża' mill-Mulej, * 
li jitgħaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu! 

Kbar fuq l-art ikunu wliedu; * 
nisel it-tajbin ikun imbierek. 

Ġid u għana jkunu f'daru; * 
għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. 

  
Dawl fid-dlam ifeġġ għat-tajbin; * 

twajjeb u ħanin hu l-bniedem sewwa. 
Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, * 

li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. 
  
Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel; * 

għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu. 
Xejn ma jibża' minn aħbar ħażina; * 

qalbu qawwija bit-tama fil-Mulej. 
Qalbu qawwija, m'għandux m’niex jibża', * 

sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu. 
Iqassam u jagħti lill-foqra; † 

għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu; * 
rasu merfugħa bil-ġieħ. 
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Jarah il-ħażin u jinkedd, † 
jheżheż snienu u jtertaq qalbu. * 
Imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa' bla temma. 

Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Kull art imħattba ssir wita, kull art imħarbta maqgħad. Ejja, Mulej, la tiddawwarx, hallelujah. 
Ant. 3: Kbira tkun saltnatu, u s-sliem bla qjies, hallelujah. 
 

Kantiku ara Apok 19:1-2. 5-7 
 
Hallelujah 
Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa 
 Huma ta’ Alla tagħna, * 
(R/. Hallelujah) 
 Għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu. 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
 
Hallelujah 
Faħħru lil Alla tagħna, 
 Intom il-qaddejja kollha tiegħu, * 
(R/. Hallelujah) 
 intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar! 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
 
Hallelujah 
Għax ħa s-saltna l-Mulej,  
 Alla tagħna li jista’ kollox, * 
(R/. Hallelujah) 
 Nifirħu u nithennew, u nagħtuh glorja. 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
 
Hallelujah 
Għax wasal it-tieġ tal-Ħaruf, * 
(R/. Hallelujah) 
 u l-għarusa tiegħu ħejjiet ruħha. 
R/. Hallelujah (hallelujah). 
Glorja. 
 
Ant. 3: Kbira tkun saltnatu, u s-sliem bla qjies, hallelujah.  
 
LEZZJONI QASIRA            Fil 4:4-5 
 

 Ifirħu dejjem fil-Mulej: nerġa’ ngħidilkom, ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom, ħa jkunu jafu biha l-
bnedmin kollha. Il-Mulej qorob.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Uri lilna, Mulej, * it-tjieba tiegħek. Uri. 
V. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina. * It-tjieba tiegħek. Glorja. Uri. 
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Ant. tal-kantiku ta’ Marija:   

O Għimmanu-El, sultan u leġiżlatur tagħna, ix-xewqa tal-ġnus u s-salvatur tagħhom, ejja u 
salvana, Mulej, Alla tagħna.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

O Għimmanu-El, sultan u leġiżlatur tagħna, ix-xewqa tal-ġnus u s-salvatur tagħhom, ejja u 
salvana, Mulej, Alla tagħna.  
 
PREĊI 
 
Ħuti għeżież, Kristu hu l-Feddej li ġie jsalva l-bnedmin. Nitolbuh b’tama qawwija u ngħidulu: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej Ġesù Kristu, bil-misteru ta’ l-inkarnazzjoni wrejt lid-dinja l-glorja tiegħek ta’ Alla: 
- aħjina bil-miġja tiegħek.  
Int sirt dgħajjef bħalna:  
- xerred fuqna l-ħniena tiegħek.  
Int, fl-ewwel miġja umli tiegħek, fdejt id-dinja mid-dnub:  
- fit-tieni miġja tiegħek naddafna mill-ħtija u seddaqna. 
Inti tgħix u taħkem fuq kollox:  
- fit-tjieba tiegħek agħmel li nilħqu l-wirt ta’ dejjem. 
Inti qiegħed in-naħa tal-lemin tal-Missier:  
- Ferraħ lil ħutna l-mejtin bid-dawl ta’ wiċċek.  
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Missierna 
Talba 

 
Sawwab f’ruħna, Mulej il-grazzja tiegħek, biex aħna li, bit-tħabbira ta’ l-Anġlu, għarafna li Kristu 
Ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. B’Ibnek 
Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ 
dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U 
TAS-SOLENNITAJIET 

 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
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V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Kristu, dija w jum imsebbaħ, 
bik tal-lejl titkeċċa d-dalma: 
int tassew tad-dawl id-dija,  
int xandâr tad-dawl għal hienja. 
 
Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,  
f’dan il-lejl li ġej ħarisna;  
ikun fik il-mistrieħ tagħna,  
‘tina ftit sigħat ta’ heda. 
 
Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,  
qalbna tibqa’ tishar miegħek;  
midd, Mulej, il-leminija  
bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.  
  
Ejja, Salvatur setgħani,  
qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,  
wennes lill-qaddejja tiegħek,  
li biex fdejthom xerridt demmek.  
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  

lill-Missier, u lill-Ispirtu 

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
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SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajk, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 90 
 

Għad-dell tal-Għoli 
 

Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19). 
 
Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *  

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,  
għid lill-Mulej: †  

“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *  
Alla tiegħi, jien fik nittama.”  

 
Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *  

u mill-mard tal-mewt.  
Bir-rix tiegħu jgħattik, *  

u taħt ġwenħajh tistkenn.  
Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *  

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,  
minn pesta li tixtered fid-dlam, *  

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.  
 
Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *  

u għaxart elef fuq lemintek  
imma lejk id-deni ma jersaqx, *  

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.  
Int dan tarah biss b’għajnejk, *  

tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.  
Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *  

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.  
 
Ebda deni ma jiġrilek, *  

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.  
Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *  

u jħarsuk fi triqatek kollha.  
Fuq idejhom jerfgħuk, *  
li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.  
Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *  

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.  
 
La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *  

la għaraf ismi, jiena nħarsu.  
Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †  
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miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, *  
neħilsu u nerfagħlu ġiehu;  

u b’għomor twil nimlieh, *  
nurih is-salvazzjoni tiegħi.  

Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA          Apok 22, 4-5 
 
Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u  
ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun  
jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
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nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;  
issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull  
deni, biex nerġgħu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  
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dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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24 ta’ Diċembru (Ferja privileġġjata) 

IT-TNEJN 

TAR-RABA’ ĠIMGĦA TAL-AVVENT 

Salmodija tat-IV ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Kunu afu li llum ġej il-Mulej, u fil-għodu taraw il-glorja tiegħu. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Kunu afu li llum ġej il-Mulej, u fil-għodu taraw il-glorja tiegħu. 

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Kunu afu li llum ġej il-Mulej, u fil-għodu taraw il-glorja tiegħu. 

 
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  
 
Ant. Kunu afu li llum ġej il-Mulej, u fil-għodu taraw il-glorja tiegħu. 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 
"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 
meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  

għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Kunu afu li llum ġej il-Mulej, u fil-għodu taraw il-glorja tiegħu. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  
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u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Kunu afu li llum ġej il-Mulej, u fil-għodu taraw il-glorja tiegħu. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Kunu afu li llum ġej il-Mulej, u fil-għodu taraw il-glorja tiegħu. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Redentur tal-popli, ejja,  
uri l-frott tal-Verġni mbierka,  
ħa tistagħġeb l-art, xħin tisma’  
bi twelid hekk xieraq ‘l Alla.  
 
Il-Verb t’Alla, li ħa l-ġisem  
u sar bniedem minn Omm Verġni,  
kien imnissel mhux bħall-bqija,  
‘ma bil-qawwa ta’ l-Ispirtu.  
 
Bih ix-Xebba ssir Omm safja,  
xejn ma titlef minn xbubitha;  
Alla, b’għaġeb kbir ta’ qawwa,  
qisu f’tempju jgħammar fiha.  
 
Joħroġ mela minn kamartu  
ta’ sultan, bil-glorja mdawwar,  
qisu ġgant fiż-żewġ naturi,  
lest biex jibda l-ġirja tiegħu. 
Int, li dejjem daqs Missierek,  
tidher fostna bniedem bħalna,  
biex b’qawwietek treġġa’ f’saħħtu  
kull ma huwa dgħajjef fina.  
 



586 

 

Il-maxtura fqajra tiegħek  
ġa qed tiddi u l-lejl iddawwal  
b’dawl sabiħ u ġdid li jkeċċi  
dlam l-imgħoddi u l-fidi jkebbes. 
 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  
Sultan twajjeb, jintradd lilek,  
lill-Missier, u lill-Ispirtu  
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Il-Mulej hu twajjeb ma’ min għandu qalbu sewwa. 

 

Salm 72 (73) 

 

I 

 

Tassew twajjeb hu Alla ma' min hu sewwa, * 
ma' dawk li għandhom qalbhom safja. 

Iżda jien għal ftit ma għotrux riġlejja, * 
għal ftit ma żlaqtx fil-mixi tiegħi. 

Għax ġietni l-għira għall-kburin, * 
xħin rajt il-ħżiena jimxu 'l quddiem. 

  
Għax dawn ma għandhom ebda tbatija, * 

qawwijin u sħaħ f'ġisimhom. 
M'għandhomx taħbit bħall-bnedmin tad-dinja; * 

m'humiex imsawwtin ma' wlied Adam. 
 

Bħal ħannieqa ġawhar iżżejjinhom kburithom; * 
tgħattihom bħal libsa d-dnewwa tagħhom. 

Mis-simna tagħhom toħroġ ħżunithom, * 
qalbhom tfawwar bi ħsibijiet fiergħa. 

Jiddieħku u bil-qerq jitkellmu; * 
kollhom imkabbra jheddu bil-moħqrija. 

  
Sa kontra s-sema jqassu; * 

lsienhom ma' l-art kollha jlaħħaq. 
Għalhekk magħhom iżomm il-poplu tiegħi, * 

u jixrob kliemhom bħall-ilma. 
U jgħidu: "X'jista' jaf Alla? * 

Huwa l-Għoli jaf b'xi ħaġa?" 
Dawn, ara, huma l-ħżiena: * 

moħħhom dejjem mistrieħ, u jistagħnu dejjem. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Il-Mulej hu twajjeb ma’ min għandu qalbu sewwa.  
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Ant. 2: Id-daħk tagħhom jinbidel f’biki, u l-hena tagħhom f’niket.  

 

II 

 

Mela għal xejn żammejt qalbi safja, * 
u ħsilt idejja b'sinjal ta' ndafa. 

Xorta waħda kuljum ġejt imsawwat, * 
u kull filgħodu ħadt il-kastig. 

  
Kieku għedt li hekk għandi nitkellem, * 

kont niċħad ir-razza ta' wliedek. 
Fittixt kif għandi nifhimha, * 

u sibtha wisq bi tqila. 
Mbagħad dħalt fit-tempju ta' Alla, * 

u għaraft sewwa x'inhu t-tmiem tal-ħżiena. 
Tassew li int fuq art tiżloq tqegħedhom, * 

u fit-tiġrif twaqqagħhom. 
  
Ara, kif tħarbtu f'daqqa waħda; * 

kif għebu u ntemmu bil-biża'! 
Bħal ħolma ta' min jistenbaħ, Mulej Sidi, * 

hekk int, malli tqum, ma tqishom xejn. 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Id-daħk tagħhom jinbidel f’biki, u l-hena tagħhom f’niket.  

Ant. 3: Kull min jitbiegħed minnek jintilef; iżda jiena l-hena tiegħi li nkun qrib Alla. 
 

III 
 

Meta kienet tinkedd qalbi † 
u kont ninfena ġewwa fija, * 
kemm kont iblah, xejn ma fhimt,  

 bħal bhima jien kont quddiemek. 
  
Imma jiena dejjem miegħek; * 

inti żżommni minn idi l-leminija; 
skond il-ħsieb tiegħek tmexxini, * 

mbagħad fis-sebħ tilqagħni. 
  
Lil min għandi fis-sema ħliefek? * 

Bik miegħi fuq l-art xejn ma jonqosni. 
Qegħdin jinfnew ġismi u qalbi; * 

Alla l-qawwa ta' qalbi u sehmi għal dejjem. 
  
Għax kull min jitbiegħed minnek jintilef; * 

int teqred 'il kull min jinfired minnek. 
Iżda jiena l-hena tiegħi li nkun qrib Alla; † 

f'Sidi l-Mulej qegħedt il-kenn tiegħi; * 
u nxandar l-għemejjel tiegħek kollha. 
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 Glorja. 
 
Ant. 3: Kull min jitbiegħed minnek jintilef; iżda jiena l-hena tiegħi li nkun qrib Alla.  
 

V/. Il-Mulej ixandar kelmtu lil Ġakobb. 
R/. Il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael. 
 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija        Iż. 51:17-23; 52:2. 7-10 
 

Il-bxara t-tajba lil Ġerusalemm 
 

Stenbaħ! Stenbaħ! Qum Ġerusalemm!  
Int li xrobt il-kus ta' għadbu minn id il-Mulej,  
xrobt it-tazza tal-mejt sal-qiegħ.  
Ma kellha l-ħadd minn imexxiha,  
minn fost l-ulied li wildet;  
ma kien hemm ħadd li jeħdilha idha  
minn fost uliedha li rabbiet.  

Żewġ ħsarat laħquk : 
min se jħenn għalik?  
Ħerba u qerda, ġuħ u xabla: 
min se jfarrġek?  
Uliedek mitluqa mitruħa f’salib it-toroq,  
bħal għażżiela maqbuda f'xibka, 
mimlija bil-qilla tal-Mulej,  
bit-tehdid ta' Alla tiegħek.  

Għalhekk isma' din, inti mnikkta, 
sakrana, imma mhux bl-inbid.  
Dan jgħid Sidek il-Mulej,  
Alla tiegħek li jaqbeż għall-poplu tiegħu:  
Arani, jien neħodlok minn idek il-kus tal-mejt;  
u t-tazza ta' għadbi ma tixrobhiex aktar.  
U nqegħedha f'idejn dawk li ħaqruk,  
dawk li qalulek:  
'Tgħawweġ biex ngħaddu fuqek.'  
U int dahrek għamiltu bħal qiegħa ta' l-art,  
u bħal triq biex jgħaddu minnha n-nies.  

Stenbaħ! Stenbaħ! Tħażżem b’saħħtek, Sijon!  
Ilbes mill-isbaħ, Ġerusalemm, belt qaddisa!  
Fik il-pagan jew l-imniġġes ma jidħolx aktar.  

Tfarfar mit-trab, qum, strieħ, Ġerusalemm;  
ħoll l-irbit minn għonqok, ilsira, bint Sijon!  

Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji  
r-riġlejn ta' min iħabbar, ta' min ixandar is-sliem,  
ta' min iħabbar ir-riżq,  
ta' min ixandar is-salvazzjoni,  
u jgħid lil Sijon: "Alla tiegħek isaltan!"  
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Ismagħha l-għajta!  
L-għassiesa tiegħek għollew leħinhom,  
ilkoll flimkien jgħajjtu bil-ferħ,  
għax raw b'għajnejhom lill-Mulej rieġa' lura f'Sijon.  

Intom, ħerbiet ta' Ġerusalemm,  
għajjtu lkoll bil-ferħ,  
għax farraġ il-Mulej lill-poplu tiegħu,  
feda lil Ġerusalemm.  
Kixef il-Mulej id-driegħ qaddis tiegħu  
quddiem il-ġnus kollha,  
u raw it-truf kollha ta' l-art  
is-salvazzjoni ta' Alla tagħna.  

 

RESPONSORJU ara       Eż 19:10. 11; Dewt 7:15; ara Dan 9:24 

 
R/. Ulied Iżrael, tqaddsu, jgħid il-Mulej: għax għada jinżel il-Mulej. * U jneħħi minnkom kull nuqqas 
ta’ saħħa.  
V/. Għada jinqered il-ħażen ta’ l-art, u fuqna jsaltan is-Salvatur tad-dinja. * U jneħħi minnkom kull 
nuqqas ta’ saħħa.  
 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof Santu Wistin 
 

Is-sewwa mill-art jinbet, u l-ġustizzja mis-sema tixref 
 

Qum, bniedem: għalik Alla sar bniedem. Stenbaħ int, li rieqed, u qam mill-imwiet, ħa jiddi fuqek 
Kristu. Nerġa’ ngħidlek, għalik Alla sar bniedem. 
Kont tmut għal dejjem kieku issa ma twelidx għalik. Qatt ma kont teħles mill-ġisem midneb kieku hu 
ma ħax is-sura ta’ ġisem midneb. Kont tibqa’ għal dejjem fil-ħsara kieku ma ġitux ħasra minnek. Ma 
kontx terġa tieħu l-ħajja kieku hu ma laqax il-mewt . Kont taqa’ fix-xejn kieku ma niżilx iwieżnek. 
Kont tintilef kieku ma ġiex. 
 Niċċelebraw ferħana l-miġja tas-salvatur u feddej tagħna. Niċċelebraw il-jum solenni, meta l-
jum kbir u etern ġie mill-jum kbir u etern f’dan il-jum hekk qasir tagħna. 
 Hu sar għalina ġustizzja, qdusija u fidwa biex, kif inhu miktub, ‘min jiftaħar, ħa jiftaħar bil-
Mulej’. 
 Is-sewwa mill-art nibet: Kristu li qal, ‘Jiena hu s-Sewwa,’ twieled minn Verġni. U l-ġustizzja 
mis-sema xirfet: għax il-bniedem li jemmen f’min twieled ma jiġġustifikax lilu nnifsu, imma Alla 
jiġġustifikah. 
 Is-sewwa mill-art nibet: għax il-Verb ħa l-ġisem. U l-ġustizzja mis-sema xirfet: għax kull ħaġa 
tajba li tingħata u kull għotja perfetta tiġi minn fuq. 
 Is-sewwa mill-art nibet, il-ġisem minn Marija. U l-ġustizzja mis-sema xirfet: għax ħadd ma 
jista’ jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema. 
 Issa li għandna l-ġustifikazzjoni, għandna s-sliem ma’ Alla. Permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu: 
għax is-sewwa mill-art nibet. Bih nidħlu għal din il-grazzja li fiha ninsabu issa, u niftaħru bit-tama li 
għandna li għad niksbu l-glorja ta’ Alla. Ma qalx ‘il-glorja tagħna’, imma l-glorja ta’ Alla; għax il-
ġustizzja ma ġietx minna, imma mis-sema xirfet. U għalhekk min jiftaħar, ħa jiftaħar bil-Mulej, u 
mhux bih innifsu. 
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 Kien għalhekk li meta l-Mulej twieled mill-Verġni l-anġli semmgħu leħinhom f’dak l-innu ta’ 
tifħir: Glorja ‘l Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba. 
 Kif ġie s-sliem fuq l-art jekk mhux għax is-sewwa mill-art nibet, jiġifieri għax Kristu twieled 
mill-bnedmin? U huwa s-sliem tagħna, li minna t-tnejn għamel poplu wieħed, biex insiru bnedmin 
ta’ rieda tajba, ħaġa waħda bejnietna bir-rabta ħelwa ta’ l-għaqda. 
 Nifirħu, mela, b’din il-grazzja, u nħallu ‘l ġieħna jixhdilna li fil-kuxjenza tagħna m’aħniex 
niftaħru bina nfusna imma bil-Mulej. Għalhekk intqal: Inti l-ġieħ tiegħi, int terfagħli rasi. Għax liema 
grazzja seta’ Alla jagħtina akbar minn dik li biha lil Ibnu l-waħdieni għamlu bin il-bniedem, ħalli 
b’hekk lil Bin il-bniedem jagħmlu iben ta’ Alla? 
 Fittex minn fejn ġej il-mertu, fittex il-għala ta’ dan kollu, fittex min kien jistħoqqlu li jsirlu 
dan, u ara jekk issibx ħaġ’oħra ħlief il-grazzja. 
  
RESPONSORJU Iż 11:1. 5. 2 

 
R/. Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġesse, għad tinbet rimja minn għeruqu: * Il-ħżiem ta’ 

ġenbejh tkun il-ġustizzja, u l-fedeltà l-ħżiem ta’ qaddu. 
V/. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu ta’ l-għerf u d-dehen, l-ispirtu ta’ l-għaqal u l-

qawwa. * Il-ħżiem ta’ ġenbejh tkun il-ġustizzja, u l-fedeltà l-ħżiem ta’ qaddu. 
 

TALBA 
 
 O Alla li tista’ kollox, warrab minn qlubna d-dlamijiet u dawwalhom bid-dawl tas-sebħ 
tiegħek, biex il-miġja ta’ Ibnek il-waħdieni turi li aħna wlied id-dawl. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li 
miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 
 

 
IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Il-profeti, b’leħen għoli,  
ħabbru l-miġja tal-Messija  
f’din id-dinja, biex jagħtina  
grazzja, fidwa w salvazzjoni. 
 
Riesaq issa l-jum mistenni  
li l-ferħ tiegħu jimla ‘l qlubna;  
nitħejjew għall-bxara t-tajba  
tas-sebħ kbir li se jxandrilna.  
 
Għax f’din l-ewwel miġja tiegħu  
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mhux b’kastig f’idejh ġej Kristu,  
imma biex il-ġrieħi jfejjaq,  
ħalli jsalva dak li ntilef.  
 
Iżda wkoll jenħtieġ li nishru,  
għax ma jdumx ma jerġa’ jiġi  
biex lil ħbiebu jrodd ħlas tajjeb  
u jiftħilhom bieb is-saltna.  
 
Għandna b’wegħda d-dawl ta’ dejjem,  
li diġà nilmħuh iżernaq;  
rajna l-kewkba tfeġġ fil-għoli  
biex għas-sema tistedinna. 
 
Kristu temm ix-xewqa tagħna  
li narawk kif int, ta’ Alla:  
ħa tkun dehra li titfisser  
b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.  
 
 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Ġej il-Mulej, il-Prinċep tas-slaten ta’ l-art; hieni min ikun imħejji biex imur jilqgħu.  

Salm 89 (90) 
 

Mulej, int kont għalina * 
kenn minn nisel għal nisel. 

Qabel ma twieldu l-muntanji, † 
qabel ma tnisslu l-art u d-dinja, * 
minn dejjem ta' dejjem int, o Alla! 

Int traġġa' l-bnedmin lejn it-trab, * 
u tgħidilhom: "Erġgħu lura, intom bnedmin!" 

Elf sena huma għalik bħal jum ta' lbieraħ li għadda, * 
jew bħal sahra tal-lejl. 

  
Int taħsadhom, u jsiru bħal ħolma. * 

Huma bħall-ħaxix li jinbet fil-għodu; 
fil-għodu jwarrad u jħaddar, * 

fil-għaxija jidbiel u jinxef. 
  
Ninsabu mifnija bil-qilla tiegħek, * 

mibluha minħabba l-għadab tiegħek. 
Int ġibt quddiem għajnejk ħtijietna, * 

dnubietna l-moħbija fid-dawl ta' wiċċek. 
  
Il-jiem kollha tagħna jgħibu minħabba qilltek, * 

jintemmu bħal tnehida s-snin ta' ħajjitna. 
Żmien ħajjitna hu b'kollox sebgħin sena; * 

l-iżjed tmenin, jekk inkunu f'saħħitna;  
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u l-biċċa l-kbira taħbit u niket; * 
malajr jgħaddu, u aħna mmorru magħhom. 
 

Min jista' jifhem il-qawwa tal-qilla tiegħek? * 
Min jista' jqis il-biża' ta' l-għadab tiegħek? 

Għalhekk għallimna ngħoddu jiem ħajjitna, * 
sabiex aħna nimxu bil-għaqal. 

  
Dur lejna, Mulej! Kemm se ddum? * 

Ħenn għall-qaddejja tiegħek. 
Imliena kmieni bit-tjieba tiegħek, * 

biex nifirħu u nithennew ħajjitna kollha. 
Ferraħna daqskemm għakkistna, * 

għas-snin li fihom rajna l-ħsara. 
 

Ħa jidher għemilek quddiem il-qaddejja tiegħek, * 
u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. 

Ħa tkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna! * 
Wettqilna inti x-xogħol ta' idejna,  

wettaq, iva, xogħol idejna. 
 Glorja. 
 
Ant. 1: Ġej il-Mulej, il-Prinċep tas-slaten ta’ l-art; hieni min ikun imħejji biex imur jilqgħu.  
Ant. 2: Għannu lill-Mulej għanja ġdida; jinstema’ t-tifħir tiegħu sa minn trufijiet l-art. 

 
Kantiku Iż 42:10-16 

 Għannu lill-Mulej għanja ġdida; * 

ħa jitla' minn truf l-art it-tifħir tiegħu!  

Ħa jsebbħu l-baħar u kull ma fih, * 

il-gżejjer u min jgħammar fihom.  

Jerfa' leħnu d-deżert u l-bliet tiegħu, * 

l-irħula fejn jgħammru wlied Kedar;  

jgħannulu ferħana dawk li jgħammru f'Sela, * 

jgħajjtu bil-ferħ fuq il-qċaċet tal-muntanji; 

ħa jagħtu glorja lill-Mulej * 

u jxandru t-tifħir tiegħu fil-gżejjer.  

Joħroġ il-Mulej bħal wieħed qawwi, * 

u jqanqal bħal gwerrier il-ħeġġa tiegħu;  

jgħajjat l-għajat b’leħen għoli,  

ħa juri kontra l-għedewwa l-qawwa tiegħu.  

  

Ili ħafna żmien inżomm is-skiet, * 

qgħadt bi kwieti u rażżant lili nnifsi.  

Bħal mara fl-uġigħ tal-ħlas se ngħajjat, * 

nonfoħ u nilheġ f'nifs wieħed;  

Il-muntanji u l-għoljiet nagħmilhom ħerba,  

nnixxfilhom ħdurithom kollha.  

Nbiddel ix-xmajjar f'xagħri,  
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u nnixxef l-ilma qiegħed. 

  

Nmexxi lill-għomja fi triq li ma jafuhiex;  

mogħdijiet li ma jafuhomx inqabbadhom.  

Id-dlam inbiddlu f'dawl quddiemhom,  

it-triqat mgħawwġa niddrittahom.  

 Glorja. 

 
Ant. 2: Għannu lill-Mulej għanja ġdida; jinstema’ t-tifħir tiegħu sa minn trufijiet l-art.  
Ant. 3: Bin il-bniedem, meta jiġi, se jsib il-fidi fuq l-art?  
 

Salm 134 (135):1-12 
 

Faħħru isem il-Mulej, * 
faħħruh, qaddejja tal-Mulej, 

intom li qegħdin f'dar il-Mulej, * 
fil-wesgħat ta' madwar it-tempju ta' Alla tagħna. 
 

Faħħru l-Mulej, għax hu tajjeb, *  
għannu lil ismu, għax hu sabiħ. 

Għax għażel il-Mulej 'il Ġakobb, * 
lil Iżrael, biex ikun il-poplu tiegħu. 

 Naf tassew li kbir il-Mulej; * 
fuq l-allat kollha Alla Sidna. 

Kull ma jogħġbu l-Mulej jagħmlu † 
fis-smewwiet u fuq l-art, * 
fil-baħar u f'qiegħ l-ibħra kollha. 

Hu jtella' s-sħab minn truf l-art, † 
jibgħat il-beraq u x-xita, * 
joħroġ l-irjieħ mill-imħażen tiegħu. 

  
Hu darab l-ulied il-kbar ta' l-Eġittu, * 

kemm bnedmin u kemm bhejjem. 
Sinjali u għeġubijiet għamel f'nofsok, Eġittu, * 

u laqtu l-Fargħun u l-qaddejja tiegħu kollha. 
Qered ‘il Sihon, sultan ta’ l-Amurrin, † 

lil Għog, sultan ta’ Basan, * 
u s-saltniet kollha ta’ Kangħan. 

U l-art tagħhom qassamha b'wirt, * 
b'wirt lil Iżrael, il-poplu tiegħu. 

Glorja. 
 
Ant. 3: Bin il-bniedem, meta jiġi, se jsib il-fidi fuq l-art?  
 
LEZZJONI QASIRA Iż 11:1-3a 
  

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta' Ġesse, għad tinbet rimja minn għeruqu: fuqu jistrieħ l-ispirtu 
tal-Mulej, l-ispirtu ta' l-għerf u d-dehen, l-ispirtu ta' l-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu tax-xjenza u 
tal-pjetà, u jimtela bl-ispirtu tal-biża’ tal-Mulej.  
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RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fil-jum ta’ għada * Titneħħa l-ħżunija mill-art. Fil-jum. 
V. U jsaltan fuqna s-Salvatur tad-dinja. * Titneħħa l-ħżunija mill-art. Glorja. Fil-jum. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Lil Marija għalqilha ż-żmien biex tagħti lid-dinja l-ewwel iben tagħha.  
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Lil Marija għalqilha ż-żmien biex tagħti lid-dinja l-ewwel iben tagħha.  
  
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, il-Feddej tagħna, Kristu, ġej b’sebħ u setgħa kbira. Nitolbuh bil-ġabra kollha, u fiċ-
ċokon tagħna nsejjħulu u ngħidulu: 

Ejja, Mulej Ġesù. 
Mulej Ġesù, int għad tiġi bil-glorja u l-qawwa tiegħek: 
- ħares lejn iċ-ċokon tagħna u agħmel li jkunu jistħoqqulna d-doni tiegħek. 
Inti ġejt ixxandar il-bxara t-tajba tiegħek lill-bnedmin: 
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- għinna nxandru dejjem is-salvazzjoni tiegħek. 
Int l-imbierek u l-ħaj li jsaltan fuq kollox:  
- imliena bil-ferħ fl-istennija tat-tama hienja u l-miġja tas-sebħ kbir tiegħek. 
Aħna mxennqa għall-grazzja tal-miġja tiegħek: 
- farraġna bid-don tiegħek innifsek, ta’ Alla li int. 
 
Missierna 
 

Talba 
 
O Alla li tista’ kollox, warrab minn qlubna d-dlamijiet u dawwalhom bid-dawl tas-sebħ tiegħek, biex 
il-miġja ta’ Ibnek il-waħdieni turi li aħna wlied id-dawl. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u 
jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
B’qima kbira w tjieba sħiħa,  
miġburin f’dis-siegħa mbierka,  
nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,  
ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu. 
 
Biex jagħtina d-don li nkunu  
tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,  
li bħalissa ntbagħat u tqassam  
fuq l-appostli, skond il-wegħda.  
 
Bit-tqassim tad-doni tiegħu,  
żejjen kollox bis-sbuħija  
il-Missier, li ħejja s-saltna  
tas-smewwiet għall-hena tagħna. 
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
F’Nofsinhar 
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INNU 
 
Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq  
biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,  
quddiem Alla nressqu talbna,  
b’radd il-ħajr u kull foħrija.  
 
Għaliex din kienet is-siegħa  
li, bis-sagrifiċċju veru  
tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna  
mis-salib is-salvazzjoni. 
 
Lill-Mulej għalhekk nitolbu  
biex jimliena b’dawl il-grazzja  
tas-salib li d-dija tiegħu  
tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
F’din it-tielet talba mqaddsa  
ta’ mal-jum infaħħru ‘l Alla  
b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna  
li fi mħabbtu llum bagħtilna.  
 
Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb  
fil-misteru għoli tiegħu;  
u, fid-dawl tal-maġisteru  
ta’ San Pietru, lejh inħaffu.  
 
F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,  
nitolbuhom jgħassu fuqna  
biex il-passi dgħajfa tagħna  
jitqawwew bi Kristu Sidna.  
 
Glorja lill-Missier, lill-Iben,  
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:  
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,  
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.  
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Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 

 
Salm 118 (119):129-136 

XVII (Pe) 
 

Ta' l-għaġeb huma l-preċetti tiegħek, * 
għalhekk tħarishom qalbi. 

It-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl, * 
ifiehem lil min ma jafx. 
 

Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ, * 
għax nixxennaq għall-kmandamenti tiegħek. 

Dur lejja u ħenn għalija, * 
kif dejjem tagħmel ma' min iħobb 'l ismek. 
 

Żomm sħiħ il-mixi tiegħi skond il-wegħda tiegħek, * 
u ebda deni ma jaħkem fuqi. 

Eħlisni mill-moħqrija tal-bniedem, * 
u nħares il-preċetti tiegħek. 

Ħa jiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, * 
għallimni l-kmandamenti tiegħek. 

Id-dmugħ bħal wied iġelben minn għajnejja, * 
għax ma jħarsux il-bnedmin il-liġi tiegħek. 

 Glorja. 
 

Salm 81 (82) 
 

Alla joqgħod fil-laqgħa ta' l-allat, * 
f'nofs l-allat jaqta' s-sentenza: 
 

"Kemm se ddumu taqtgħu l-ħaqq bil-ħażen, * 
u tħarsu lejn wiċċ il-ħżiena? 

Agħmlu l-ħaqq mal-miskin u l-iltim; * 
mal-magħkus u l-fqir agħmlu s-sewwa. 

Eħilsu d-dgħajjef u l-fqajjar, * 
minn id il-ħżiena salvawhom." 

  
La jafu u lanqas jifhmu, † 

fid-dlam qegħdin jimxu; * 
u s-sisien kollha ta' l-art qed jitheżhżu.  

Jien għedt li allat intom, * 
ulied l-Għoli lkoll kemm intom. 

Imma bħal kull bniedem intom tmutu; *  
bħal kull wieħed mill-kbarat taqgħu. 

  
Qum, o Alla, agħmel ħaqq mill-art; * 

għax tiegħek huma l-ġnus kollha! 



598 

 

Glorja. 
 

Salm 119 (120) 
 

Fid-dwejjaq tiegħi l-Mulej sejjaħt; * 
u hu weġibni. 

Mulej, eħlisni mix-xufftejn giddieba * 
u mill-ilsna qarrieqa. 

X'se tieħu b'dan, u x'se jiswielek, * 
ilsien qarrieq? 

Vleġeġ misnuna ta' wieħed b'saħħtu, * 
u ġamar tal-ġummar. 
 

Imsejken jien, li ngħix barrani f'Mesek; * 
li ngħammar fl-għerejjex ta' Kedar! 

 Ili ngħix biżżejjed * 
ma' dawk li jobogħdu s-sliem. 

Jien sliem irrid; imma malli nitkellem, * 
nsibhom lesti għall-ġlied. 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni. 
 
LEZZJONI QASIRA Iż 4:2 
 

Dakinhar ir-rimja tal-Mulej tkun ġmiel u glorja, u l-frott ta’ l-art tkun kburija u żina tal-fdal 
ta’ Iżrael.  

 

 V/. Ikollhom il-ġnus, Mulej, il-biża’ ta’ ismek. 
 R/. U s-slaten kollha ta’ l-art jagħrfu l-glorja tiegħek. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti 
fost in-nisa. 
 
LEZZJONI QASIRA            Iż 4:3 
 

Min jibqa’ f’Sijon u min jitħalla f’Ġerusalemm qaddis jissejjaħ, kull min jitniżżel fil-ktieb 
tal-ħajja f’Ġerusalemm. 

  

 V/. Ftakar fina, Mulej, f’ġieħ imħabbtek lejn il-poplu tiegħek. 
 R/. Aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
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Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u 
xbubiti tibqa’ bla mittiefsa. 
 
LEZZJONI QASIRA Iż 61:11 
 

Bħalma l-art tnibbet l-inbiet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżrugħ fih, hekk Sidi l-Mulej 

inibbet il-ġustizzja u t-tifħir quddiem kollha kemm huma l-ġnus.  

 

 V/. Ejja, Mulej, la tiddawwarx 
 R/. Eħles il-poplu tiegħek minn ħżunitu. 

 
Talba 

 
O Alla li tista’ kollox, warrab minn qlubna d-dlamijiet u dawwalhom bid-dawl tas-sebħ 

tiegħek, biex il-miġja ta’ Ibnek il-waħdieni turi li aħna wlied id-dawl. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
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25 ta’ Diċembru 

IT-TWELID TA’ SIDNA ĠESÙ KRISTU 

SOLENNITÀ 

L-1 Għasar 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 

 

Kristu, redentur, tad-dinja,  
tal-Missier Iben waħdieni,  
minnu mnissel sa minn dejjem,  
agħti widen għat-talb tagħna. 
 
Dawl u dija ta’ Missierek,  
inti t-tama tal-ġnus kollha;  
b’ħerqa kbira lejk induru,  
għaliex nafu t-tjieba tiegħek.  
 
Salvatur tal-ħniena, ftakar  
li nżilt fostna bniedem bħalna;  
int twelidt mill-Verġni safja  
b’ġisem dgħajjef f’sura tagħna. 
 
F’dawn il-jiem ta’ ferħ, agħtina  
fidi ħajja fik, li għoġbok  
mit-tron tiġi ta’ Missierek  
biex issalva d-dinja kollha.  
 
Is-smewwiet u l-art u l-baħar,  
b’kull ma fihom, b’leħen wieħed  
ifaħħruk għall-ġid ta’ l-għaġeb  
li switilna l-miġja tiegħek. 
 
 
Għalhekk aħna, li ssaffejna  
b’demmek il-qaddis li fdiena,  
b’hena w ferħ, Mulej, ngħannulek  
għanja ġdida f’ġieħ twelidek. 
 
Glorja lilek, Kristu Sidna,  
bin Marija, Omm u Verġni;  
mal-Missier u ma l-Ispirtu, 
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.  
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SALMODIJA 
 
Ant. 1: Tifħir kbir jingħata lis-Sultan tas-sliem: lilu tistenna d-dinja kollha. 
 

Salm 112 (113) 
 

Faħħru, qaddejja tal-Mulej, * 
faħħru isem il-Mulej. 

Ikun isem il-Mulej imbierek, * 
minn issa u għal dejjem! 

  
Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha * 

ikun imfaħħar isem il-Mulej! 
Għoli fuq il-ġnus kollha l-Mulej, * 

ogħla mis-smewwiet hu sebħu.  
Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna, † 

li qiegħed fl-għoli? * 
Hu li jħares 'l isfel, lejn is-smewwiet u lejn l-art. 

  
Hu li jqajjem mit-trab l-imsejken, * 

u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar, 
biex mal-kbarat iqiegħdu, * 

mal-kbarat tal-poplu tiegħu. 
Il-mara bla wlied iqegħidha f'darha, * 

jagħmilha omm ferħana b'uliedha. 
 Glorja lill-Missier........ 
 
Ant. 1: Tifħir kbir jingħata lis-Sultan tas-sliem: lilu tistenna d-dinja kollha. 
Ant. 2: Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu: bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.  
 

Salm 147 (148B) 
 

Sebbaħ, Ġerusalemm, il-Mulej; * 
faħħar 'l Alla tiegħek, Sijon! 

  
Hu jsaħħaħ l-istaneg ta' bwiebek, * 

u jbierek ġewwa fik 'l uliedek. 
Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek, * 

u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek. 
Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu; * 

bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.  
Jibgħat is-silġ bħas-suf; * 

ixerred bħar-rmied il-ġlata. 
 

Jitfa' s-silġ bħal frak tal-ħobż; * 
u jagħqad l-ilma bil-kesħa tiegħu. 

Isemma' kelmtu, u jinħall is-silġ; * 
jonfoħ ir-riħ tiegħu, u jiġri l-ilma! 

  
Hu jxandar kelmtu lil Ġakobb, * 
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il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael.  
Ma għamel hekk ma' ebda poplu; * 

lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu.  
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu: bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.  
Ant. 3: Il-Verb għoli, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, illum għall-imħabba tagħna ċekken lilu 
nnifsu u sar bniedem bħalna. 
 

Kantiku (Fil 2, 6-11) 
 
Ġesù Kristu li kellu n-natura ta’ Alla, * 

ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, 
imma tneżża’ minn kollox, * 

billi ħa n-natura ta’ lsir,  
sar jixbah lill-bniedem * 

u deher minn barra bħala bniedem: 
Ċekken lilu nnifsu, † 

billi obda sal-mewt, * 
anzi sal-mewt tas-salib. 
 

Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet, * 
u żejnu bl-Isem li hu fuq kull isem, 

biex fl-isem ta’ Ġesù, † 
fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art, * 
il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkubbtejhom, 

u kull ilsien jistqarr: † 
“Ġesù Kristu hu l-Mulej * 
għall-glorja ta’ Alla l-Missier.” 

Glorja. 
 
Ant. 3: Il-Verb għoli, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, illum għall-imħabba tagħna ċekken lilu 
nnifsu u sar bniedem bħalna.  
 
LEZZJONI QASIRA            Gal 4:4-5 
 

 Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-
liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni. 
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Kunu afu li llum * Ġej il-Mulej. Kunu afu. 
V. U kmieni fil-għodu taraw is-sebħ tiegħu. * Ġej il-Mulej. Glorja. Kunu afu. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Għada ma’ tlugħ ix-xemx taraw lis-Sultan tas-slaten ġej mingħand Missieru, bħal għarus 
ħiereġ minn kamartu. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
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għax hu xeħet għajnejh 
fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 

Iva, minn issa ‘l quddiem 
kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 

 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Għada ma’ tlugħ ix-xemx taraw lis-Sultan tas-slaten ġej mingħand Missieru, bħal għarus 
ħiereġ minn kamartu. 
 
PREĊI 
 
Kristu tneżża’ minn kollox billi ħa n-natura ta’ lsir, u ġie mġarrab bħalna f’kollox, minbarra d-dnub. 
Nadurawh u b’fidi mħeġġa ngħidulu: 

F’ġieħ twelidek, Mulej, għin lil dawk li inti fdejt. 
Int dħalt fid-dinja u bdejt iż-żmien il-ġdid imħabbar mill-profeti: 
- saħħaħ dejjem iż-żgħożija tal-Knisja tiegħek f’kull tiġdid taż-żmien. 
Int għoġbok tieħu n-natura dgħajfa tagħna l-bnedmin: 
- kun id-dawl ta’ l-għomja, is-saħħa tad-dgħajfa, u l-faraġ ta’ l-imnikkta kollha. 
Int twelidt fqir u umli:  
- fil-ħniena tiegħek ħares lejn il-foqra u farraġhom. 
Bit-twelid tiegħek fid-dinja inti timla ‘l kulħadd bil-ferħ tal-ħajja ta’ dejjem imwiegħda lilna: 
- ferraħ il-qalb tal-moribondi bit-tama ta’ twelid hieni fis-sema. 
Int nżilt fl-art biex ittella’ ‘l kulħadd fis-sema: 
- sieħeb miegħek lil ħutna l-mejtin fil-glorja tiegħek.  
 
Missierna 
 

Talba 
 

O Alla, li ta’ kull sena tferraħna fl-istennija tal-fidwa tagħna, agħmel li aħna, bħalma nilqgħu bil-ferħ 
lil Ibnek il-waħdieni, Feddej tagħna, hekk ukoll jistħoqqilna narawh bla biża’ meta jiġi Mħallef 
tagħna, Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
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Għeluq 
 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen. 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U 

TAS-SOLENNITAJIET 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
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Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 4 
 

Radd ta’ ħajr 
 

Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin) 
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Weġibni, meta nsejjaħlek, * 
Alla tal-ġustizzja tiegħi; 

oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq, * 
ħenn għalija u isma' talbi. 
 

Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? * 
Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb? 

Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; * 
jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu. 
 

Triegħdu bil-biża', u la tidinbux; * 
aħsbu f'qalbkom bil-lejl, u isktu!  

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, * 
u ittamaw fil-Mulej. 
 

Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?" * 
Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek. 

Int nissilt l-hena f'qalbi, * 
aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom. 

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, * 
għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.  
Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 

Salm 133 (134) 
 

It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju 
 

Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. 
(Apok 19:5) 
 

Ejjew, bierku l-Mulej, † 
qaddejja kollha tal-Mulej, * 
intom li toqogħdu f'dar il-Mulej. 

Erfgħu idejkom lejn it-tempju, * 
u bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 

Ibierkek il-Mulej minn Sijon, * 
hu li għamel is-sema u l-art! 
Glorja.  
  

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Dewt 6:4-7 
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Isma', Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek 
kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed nagħtik 
illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f'darek, sew meta timxi barra t-
triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u 

nifirħu bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
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Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
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u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  
o Verġni glorjuża u mbierka.  

 
 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 

Għaliex hu Alla tagħna,  
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  

 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
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Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Bjuda li tgħammex, sa minn dejjem Alla,  
Kristu, ġejt fostna dawl u ħajja tagħna,  
ġejt sabiex tkun għall-mard tal-bniedem duwa,  

u bieb tas-salvazzjoni.  
 
Qtajja’ ta’ anġli jferrxu ma’ l-art kollha  
għana tas-sema, li żmien ġdid iħabbar:  
sebħ lill-Missier ixandru, sliem u hena  

lil dawk li jogħġbu lilu. 
 
Ċkejken, f’maxtura, fuq il-ħlejjaq taħkem,  
Iben ta’ Xebba mqaddsa, bla mittiefsa,  
Kristu, ġa rbaħt għalik id-dinja kollha,  

biex dejjem tibqa’ tħobbok. 
 
Għoġbok titwieled biex tagħtina s-sema,  
sirt wieħed minna, b’ġisem bħalna mlibbes;  
ġedded lil ruħna, iġbed lejk ‘il qlubna  

bi rbit ta’ mħabba safja.  
 
B’ferħ għalenija ngħollu b’leħen wieħed  
f’xirka ma’ l-anġli għanja ta’ foħrija:  
lilek u lill-Missier u lill-Imħabba,  

tifħir u sebħ għal dejjem. Ammen. 
 

SALMODIJA 
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Ant. 1: Il-Mulej qalli: Ibni int, illum nissiltek. 

Salm 2 

 

Għaliex jixxewwxu l-ġnus, * 
u l-popli jreddnu għal xejn? 

Is-slaten ta' l-art iqumu, † 
u l-kbarat jiftiehmu bejniethom * 
kontra l-Mulej u l-Midluk tiegħu: 

"Ħa nkissru l-ktajjen tagħhom, * 
u ntajjru minn fuqna l-irbit tagħhom!" 

 
Dak li hu fis-smewwiet jidħak bihom, * 

il-Mulej biċ-ċajt jeħodhom. 
Mbagħad ikellimhom bil-herra, * 

bil-qilla tiegħu jkexkixhom: 
"Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi, * 

fuq Sijon, l-għolja mqaddsa tiegħi!" 
Irrid inxandar id-digriet tal-Mulej; * 

hu qalli: "Ibni int, jien illum nissiltek. 
Itlobni, u l-ġnus nagħtik b'wirtek, * 

u truf l-art bi priża tiegħek. 
B'virġa tal-ħadid int tkissirhom, * 

bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom." 
 
U issa, slaten, ifhmu sewwa; * 

twiddbu, intom li taħkmu l-art. 
Aqdu lill-Mulej bil-biża', * 

u bir-rogħda riġlejh busu, 
li ma jagħdabx u intom tinqerdu, * 

għax malajr tixgħel il-qilla tiegħu.  
Hienja dawk kollha * 

li jistkennu fih! 
Glorja. 
 
Ant. 1: Il-Mulej qalli: Ibni int, illum nissiltek.  

Ant. 2: Il-Mulej bħal għarus ħiereġ minn kamartu.  

 

Salm 18 (19) A 

 

Is-smewwiet ixandru l-glorja ta' Alla, * 
għemil idejh tħabbar il-firxa tas-sema. 

Jum lil ieħor jagħti l-aħbar, * 
lejl lil ieħor iwassal it-tagħrif. 
 

Ma hemmx aħbar u anqas kliem, * 
ma hemmx leħen li ma jinstemax. 

Ma' l-art kollha jasal leħenhom, * 
mad-dinja kollha jixtered kliemhom.  
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Lix-xemx għamlilha għarix fihom; † 
u hi, bħal għarus ħiereġ minn kamartu, * 
ferħana bħal ġgant għall-ġirja tagħha, 

minn truf is-smewwiet hi toħroġ, † 
sat-truf l-oħra d-dawran tagħha; * 
xejn ma jinħeba mis-sħana tagħha. 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Il-Mulej bħal għarus ħiereġ minn kamartu.  

Ant. 3: Imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk, għalhekk bierkek Alla għal dejjem.  
 

Salm 44 (45) 

 

Qalbi tfawwar bi kliem sabiħ; † 
ngħanni l-għanja tiegħi lis-sultan; * 
lsieni pinna ta' kittieb ħafif. 

  
Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, † 

msawwba l-ħlewwa fuq xufftejk; * 
għalhekk bierkek Alla għal dejjem.  

Tħażżem, qalbieni, b'sejfek fuq ġenbek; * 
ilbes il-ġieħ u l-ġmiel tiegħek! 

Irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaqq; * 
turik lemintek ħwejjeġ ta' l-għaġeb! 

Il-vleġeġ tiegħek jinfdu, † 
taħtek jaqgħu l-popli; * 
jaqtgħu qalbhom l-għedewwa tas-sultan. 

It-tron tiegħek, Alla, għal dejjem ta' dejjem; * 
xettru tas-sewwa hu x-xettru ta' saltnatek! 

Int tħobb il-ġustizzja u tobgħod il-ħażen; * 
għalhekk dilkek Alla, Alla tiegħek,  

 b'żejt il-hena aktar minn sħabek. 
  
Bil-mirra u s-sabbara u l-kassja,  

kollha fwieħa lbiesek. * 
 Mill-palazzi ta' l-avorju jferrħek id-daqq tal-kordi. 
Bniet is-slaten joħorġu jilqgħuk; * 

f'lemintek is-sultana mżejjna b'deheb ta' Ofir. 
 

Isma', binti, ħares u agħti widen, * 
insa 'l ġensek u 'l dar missierek. 

Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek; * 
u int, għax hu sidek, agħtih qima. 

In-nies ta' Tir bir-rigali jiġu, * 
il-kbarat ifittxu l-favuri tiegħek. 
 

Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawhar, * 
minsuġ bid-deheb ilbiesha. 

Għand is-sultan jeħduha bix-xbejbiet warajha, * 
it-tfajliet li jingħatawlha bi sħabha. 
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Jittieħdu b'għajat ta' ferħ u hena; * 
jidħlu fil-palazz tas-sultan. 
 

Flok missirijietek jilħqu wliedek; * 
inti tqegħedhom kapijiet fuq l-art kollha. 

Infakkar ismek minn nisel għal nisel; * 
ifaħħruk il-popli għal dejjem ta' dejjem! 

 Glorja. 
 

Ant. 3: Imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk, għalhekk bierkek Alla għal dejjem.  
 
V/. Il-Verb sar bniedem, hallelujah. 
R/. U għammar fostna, hallelujah. 
 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija          Iż. 11:1-10 

 
L-għerq ta’ Ġesse 

 

 Dan jgħid il-Mulej: 

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta' Ġesse,  

għad tinbet rimja minn għeruqu:  

fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej,  

l-ispirtu ta' l-għerf u d-dehen,  

l-ispirtu ta' l-għaqal u l-qawwa,  

l-ispirtu ta' l-għerf u l-biża' tal-Mulej,  

u l-għaxqa tiegħu fil-biża' tal-Mulej.  

Ma jiġġudikax skond ma jidher fl-għajnejn,  

u ma jagħtix sentenza skond ma jisma',  

iżda jiġġudika l-imsejknin skond il-ġustizzja,  

u jagħti sentenza skond is-sewwa lill-fqajrin ta' l-art.  

Isawwat il-kiefra bix-xettru ta' fommu,  

u b'nifs xufftejh joqtol lill-ħażin.  

Il-ħżiem ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja,  

u l-fedeltà l-ħżiem ta' qaddu.  

Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf,  

il-leopard mal-gidi,  

u jirgħu flimkien l-għoġol u ferħ l-iljun,  

tfajjel żagħżugħ isuqhom.  

Il-baqra u l-ors jirgħu flimkien,  

u l-frieħ tagħhom flimkien jistrieħu.  

L-iljun bħall-gendus jiekol it-tiben.  

It-tarbija tal-ħalib titliegħeb fil-ħofra tas-serp;  

u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifgħa.  

Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara  

fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi,  
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għax mimlija hi l-art bl-għarfien tal-Mulej  

bħalma l-baħar hu miksi bl-ilmijiet.  

Mbagħad jiġri f'dak il-jum  

li l-għerq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għall-popli.  

Lilu jfittxu l-ġnus  

u l-għamara tiegħu tkun imsebbħa.  

 
RESPONSORJU     
 
R/. Illum is-Sultan tas-smewwiet għoġbu jitwieled għalina minn Xebba, biex lill-bniedem li kien 
mitluf jerġa’ jsejjaħlu għas-saltna tas-sema. * Tifraħ il-qtajja’ ta’ l-anġli, għax feġġet għall-bnedmin 
is-salvazzjoni ta’ dejjem. 
V/. Glorja ‘l Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba. * Tifraħ il-qtajja’ ta’ 
l-anġli, għax feġġet għall-bnedmin is-salvazzjoni ta’ dejjem. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi tal-Papa San Ljun il-Kbir 
 

Agħraf, o nisrani, l-kobor tiegħek! 
 

 Għeżież, illum twieled is-Salvatur tagħna; ejjew nifirħu. M’huwiex sewwa li wieħed isewwed 
qalbu fejn hi mwielda l-ħajja, dik il-ħajja li qerdet il-biża’ tal-mewt u mlietna bl-hena tal-ħajja ta’ 
dejjem. 
 Ħadd m’hu se jkun imċaħħad minn sehmu f’din ix-xrara ta’ hena li għalih kulħadd xorta 
waħda hu msejjaħ: għax Sidna, li qered id-dnub u l-mewt, bħalma ‘l ħadd minna ma sab nieqes mill-
ħtija hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jithenna l-qaddis għax wasal għall-premju. Jifraħ il-midneb 
għax hu mistieden għall-maħfra. Jieħu r-ruħ il-pagan għax isejjaħ għall-ħajja. 
 Għax l-Iben ta’ Alla, fil-milja taż-żminijiet, kif fassal Alla fil-pjan għoli tiegħu li ħadd ma jista’ 
jiflih, sar bniedem biex jerġa’ jħabbeb il-bnedmin mal-ħallieq tagħhom, u hekk ix-xitan, li bih daħlet 
il-mewt fid-dinja, jintrebaħ bis-saħħa ta’ dik l-istess natura li biha hu kien ħareġ rebbieħ. 
 Kien għalhekk li meta twieled il-Mulej l-anġli għannew Glorja ‘l Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u 
ħabbru sliem fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba. Għax huma raw lil Ġerusalemm tas-sema tibda 
tinbena mill-ġnus kollha ta’ l-art. U jekk jifirħu daqshekk l-anġli, fil-kobor kollu tagħhom, kemm 
għandhom għax jithennew il-bnedmin, fiċ-ċokon tagħhom, quddiem għemil bħal dan tat-tjieba ta’ 
Alla, għemil li ħadd ma jista’ jfissru bil-kliem! 
 Niżżu ħajr ‘l Alla, mela, għeżież tiegħi, permezz ta’ Ibnu, fl-Ispirtu s-Santu, għax fil-qalb l-
aktar ħanina tiegħu, li biha ħabbna, huwa ħenn għalina; u, meta konna mejta minħabba dnubietna, 
tana ħajja ġdida flimkien ma’ Kristu, biex bih inkunu ħolqien ġdid, xogħol imsawwar mill-ġdid. 
 Ninżgħu l-bniedem il-qadim bl-għemejjel tiegħu; u, ladarba issa ksibna sehem fit-tnissil ta’ 
Kristu, ejjew niċħdu l-għemejjel tal-ġisem. 
 Agħraf, o nisrani, l-kobor tiegħek; int, li sseħibt ma’ Alla fin-natura tiegħu, la terġax taqa’ fil-
post baxx ta’ dari b’ħajja mhix xierqa. Ftakar ta’ liema ras u ġisem int membru. Żomm f’moħħok li 
inti nqtajt minn taħt is-setgħa tad-dlamijiet u għaddejt fid-dawl u s-saltna ta’ Alla. 
 Bis-sagrament tal-magħmudija sirt tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu; qis li Spirtu hekk qaddis li 
jgħammar fik ma tkeċċihx minnek b’għemejjel ħżiena u tintelaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-xitan: għax 
il-ħlas tal-fidwa tiegħek hu d-demm ta’ Kristu. 
 
RESPONSORJU 
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R/. Illum niżel fostna mis-sema s-sliem tassew: * Illum is-smewwiet xerrdu l-għasel fuq l-art 

kollha.  
V/. Illum feġġ id-dawl tal-fidwa l-ġdida, il-jum imħejji għalina sa mill-qedem, il-jum ta’ l-hena 

ta’ dejjem. * Illum is-smewwiet xerrdu l-għasel fuq l-art kollha.  
 
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 
u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 
Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
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u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 
 

TALBA 
 
O Alla, int b’mod ta’ l-għaġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu, u b’għaġeb akbar ġeddidtu wara li 
waqa’: agħmel li nissieħbu ma’ Kristu fin-natura tiegħu ta’ Alla. Kif hu għoġbu jieħu sehem magħna 
fin-natura tagħna l-bnedmin, Hu, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Kristu l-Prinċep għoli tagħna  
twieled minn Marija Verġni:  
semmgħu għanja ma’ l-art kollha  
xandru l-ferħ ta’ dil-ġurnata.  
 
Il-Qaddis, ħallieq tad-dinja,  
sura ħa ta’ lsir imsejken,  
biex bħal bniedem jifdi l-bniedem  
u l-għemil ta’ jdejh isalva.  
 
Mis-smewwiet il-grazzja tinżel,  
timla l-ġuf tax-Xebba safja,  
li ssir omm u ġġib fi ħdanha  
frott il-fidi fil-misteru.  
 
Ġewwa fiha, dar l-indafa,  
jidħol Sidha qisu f’tempju;  
xejn ma ttiefset ix-xbubija  
tal-qaddejja umli t’Alla.  
 
Biha ħa n-natura tagħna  
dak li l-anġlu kien ħabbrilha,  
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u li Ġwanni, mibgħut qablu, 
ħassu ħdejh sa minn ġuf ommu.  
 
Hu ma stmerrx it-tiben fqajjar  
tal-maxtura li laqgħetu;  
ftit ħalib kien l-għajxien tiegħu  
dak li jitma’ mqar l-għasafar.  
 
Il-qtajjiet ta’ l-anġli jxandru  
fis-smewwiet il-glorja t’Alla;  
u r-Ragħaj, li ħalaq kollox,  
jidher f’għar lil xi ftit rgħajja.  
 
Glorja lilek, Kristu Sidna,  
bin Marija, Omm u Verġni;  
mal-Missier u ma l-Ispirtu,  
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Għidulna, rgħajja, lil min rajtu? Min deher fuq l-art? Rajna l-Mulej imwieled, u l-qtajja’ ta’ l-
anġli jfaħħruh, hallelujah.  
 

Salm 62 (63), 2-9 
  
Alla, Alla tiegħi int; *  

lilek ħerqan infittex.  
Ruħi bilgħatx għalik, †  

għalik imxennaq jiena, *  
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.  

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *  
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.  

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *  
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.  

 
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *  

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.  
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *  

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,  
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *  

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.  
Għax int kont għajnuna għalija, *  

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.  
Miegħek tingħaqad ruħi, *  

int tweżinni bil-leminija tiegħek.  
 
Ant. 1: Għidulna, rgħajja, lil min rajtu? Min deher fuq l-art? Rajna l-Mulej imwieled, u l-qtajja’ ta’ l-
anġli jfaħħruh, hallelujah.  
Ant. 2: L-anġlu qal lir-rgħajja: Ġibtilkom aħbar ta’ ferħ kbir, għax illum twildilkom is-Salvatur tad-
dinja, hallelujah.  
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Kantiku (Dan 3,57-88.56) 
  
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  
 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  
bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  
 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 
  

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 
  

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.  
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Ant. 2: L-anġlu qal lir-rgħajja: Ġibtilkom aħbar ta’ ferħ kbir, għax illum twildilkom is-Salvatur tad-
dinja, hallelujah.  
Ant. 3: Illum twildina tifel, u jsemmuh Alla l-qawwi, hallelujah. 
 

Salm 149 
  
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħuħ  
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *  

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhomħ  
Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *  

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!  
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *  

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  
 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *  
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!  

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *  
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,  

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *  
u jagħtu l-kastig lill-popli,  

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *  
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,  

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *  
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.  
 

Ant. 3: Illum twildina tifel, u jsemmuh Alla l-qawwi, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA           Lhud 1:1-2  
  
Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi u b'ħafna modi permezz tal-profetiIssa f'dan l-
aħħar żmien, huwa kellimna permezz ta' Ibnu, li hu għamlu werriet ta' kollox, u li bih ukoll għamel il-
ħolqien. 
 
RESPONSORJU QASIR  
 
R/. Għarraf il-Mulej. * Ħallelujah, hallelujah.  
V/. Is-Salvazzjoni tiegħu. * Ħallelujah, hallelujah.  
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Glorja ‘l Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba, hallelujah.  
  
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
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B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  
u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  
li jagħtina  

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  
naqduh bla biża’  

tul ħajjitna kollha, *  
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  
għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  
bil-maħfra ta’ dnubiethom,  

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  
li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
Glorja ‘l Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba, hallelujah.  

  
PREĊI  
 
Il-Verb ta’ Alla, li kien qabel kull żmien, twieled għalina fi żmienna. Infaħħruh kif jistħoqqlu u 
b’qalbna ferħana ngħidulu:  

Tifraħ l-art, Mulej, bil-miġja tiegħek. 
Kristu, inti l-Verb etern ta’ Alla li nżilt fl-art u fawwartha bil-hena: 
- ibqa’ ferraħ lil qalbna bil-grazzja taż-żjara tiegħek. 
Salvatur tagħna, bi twelidek urejtna li Alla jżomm kelmtu magħna: 
- agħmel li nżommu sa l-aħħar il-kelma li tajnieh u nħarsu l-wegħdiet tal-magħmudija. 
Sultan tas-sema u l-art, int bgħatt l-anġli biex iħabbru s-sliem lill-bnedmin: 
- żommna fis-sliem tiegħek tul ħajjitna kollha. 
Mulej, int ġejt fostna biex tkun id-dielja tassew li troddilna frott il-ħajja: 
- agħmel li nibqgħu dejjem fik bħal friegħi ħajja, biex ma nisfgħux bla frott. 
  
Missierna 
 

Talba 
 

O Alla li tista’ kollox, aħna mtlejna bid-dawl ġdid tal-Verb tiegħek magħmul bniedem; 
agħmel, għalhekk, li d-dawl tal-fidi, li qiegħed jiddi f’ruħna, ikun jidher ukoll fl-għemil tagħna. 
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem 
ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
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IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
F’Nofsinhar 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
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INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li itn ħejjejt għall-popli kollha.  
 
 

Salm 18B (19B) 
 

Il-liġi tal-Mulej perfetta, u tagħti l-ħajja; * 
ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa,  
u tgħallem lil min ma jafx. 

Il-preċetti tal-Mulej dritti, u jferrħu l-qalb; * 
il-kmandament tal-Mulej safi,  
 u jdawwal l-għajnejn. 

Il-biża' tal-Mulej sinċier, u jibqa' għal dejjem; * 
il-ġudizzji tal-Mulej sewwa,  
 u mseddqa għalkollox; 

egħżeż mid-deheb, mid-deheb l-aktar fin, * 
oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xehda. 
 

Fehemhom sewwa l-qaddej tiegħek; * 
ħlas tajjeb għandu min iħarishom. 

In-nuqqas min jista' jagħrfu? * 
Minn dak li ma nafx bih saffini. 

U mill-kburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek, * 
tħalliha qatt taħkimni.  

Mbagħad inkun bla ħtija * 
u ħieles minn dnub kbir. 

  
Ħa jkunu milqugħa quddiemek † 

kliem fommi u ħsieb qalbi, * 
Mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi. 

 Glorja. 
 

Salm 46 (47) 
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Popli kollha, ċapċpu idejkom, * 

għajjtu b'leħen ta' ferħ lil Alla! 
Għax il-Mulej, l-Għoli, hu tal-biża', * 

sultan kbir fuq l-art kollha. 
 

Irażżan il-popli taħtna, * 
u l-ġnus iqiegħed taħt riġlejna. 

Hu jagħżlilna l-wirt tagħna, * 
il-kburija ta' Ġakobb, il-maħbub tiegħu. 

Tela' Alla b'għajat ta' ferħ, * 
il-Mulej bid-daqq tat-trombi. 
 

Għannu lil Alla, għannu, * 
għannu lis-sultan tagħna, għannu. 

Għax Alla s-sultan ta' l-art kollha: * 
għannulu bis-sengħa għanja sabiħa. 
 

Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha,  
joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. 

Jinġemgħu l-kbarat tal-popli * 
mal-poplu ta' Alla ta' Abraham.  

Għax ta' Alla huma l-kapijiet ta' l-art; * 
hu fl-għoli fuq kulħadd. 

 Glorja. 
 

Salm 47 (48) 
 

Kbir il-Mulej, ta' min ifaħħru ħafna * 
fil-belt ta' Alla tagħna.  

L-għolja qaddisa tiegħu, għolja mill-isbaħ, * 
l-għaxqa ta' l-art kollha.  

L-għolja ta' Sijon fil-qalba tat-tramuntana; * 
hi l-belt tas-sultan il-kbir.  

Alla fil-fortizzi tagħha * 
wera ruħu bħal sur qawwi. 
 

Ara, is-slaten ingħaqdu, * 
mxew ilkoll flimkien; 

kif rawha, baqgħu mistagħġba, * 
tfixklu u ħarbu. 

Hemm qabdithom rogħda kbira, * 
u wġigħ bħal dak tal-ħlas. 

Bir-riħ tal-lvant int tfarrak * 
l-iġfna ta' Tarsis. 

  
Kif smajna, hekk rajna  

 f'belt il-Mulej ta' l-eżerċti, † 
fil-belt ta' Alla tagħna. * 
Alla jżommha sħiħa għal dejjem! 
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Naħsbu, o Alla, fuq it-tjieba tiegħek * 
f'nofs it-tempju tiegħek. 

Bħal ismek, o Alla, hekk tifħirek, † 
sa truf l-art jasal. * 
Il-leminija tiegħek bis-sewwa mimlija.  

Tithenna l-għolja ta' Sijon, † 
jifirħu l-bliet ta' Ġuda, * 
minħabba l-ġudizzji tiegħek. 
 

Duru ma' Sijon, duru dawra magħha, * 
araw kemm-il torri għandha. 

Ħarsu sewwa lejn is-swar tagħha, † 
duru bir-reqqa l-fortizzi tagħha, * 
biex ixxandru lin-nisel ta' wrajkom: 

Dan hu Alla! † 
Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. * 
Hu jmexxina għal dejjem! 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
LEZZJONI QASIRA Tit 2:11-12 
 
Dehret il-grazzja ta' Alla, li tagħti s-salvazzjoni lill-bnedmin kollha; hi trawwimna niċħdu l-ħażen u l-
ġibdiet tad-dinja, biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f'dan iż-żmien. 
 
V/. Il-Mulej ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu, hallelujah. 
R/. Mal-poplu ta’ Iżrael, hallelujah. 
 

Talba 
 

O Alla, int b’mod ta’ l-għaġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu, u b’għaġeb akbar ġeddidtu 
wara li waqa’: agħmel li nissieħbu ma’ Kristu fin-natura tiegħu ta’ Alla, kif hu għoġbu jieħu sehem 
magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
 
LEZZJONI QASIRA           I Ġw 4:9 
 
B’dan dehritilna l-imħabba ta’ Alla, għax Alla bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja biex ngħixu bih.  
 
V/. Rat l-art kollha, minn tarf għall-ieħor, hallelujah. 
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R/. Is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna, hallelujah. 
 

Talba 
 

O Alla, int b’mod ta’ l-għaġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu, u b’għaġeb akbar ġeddidtu 
wara li waqa’: agħmel li nissieħbu ma’ Kristu fin-natura tiegħu ta’ Alla, kif hu għoġbu jieħu sehem 
magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li int ħejjejt għall-popli kollha.  
 
LEZZJONI QASIRA Atti 10:36 
 
Alla bagħat il-kelma tiegħu lil ulied Iżrael biex ixandrilhom il-bxara t-tajba tas-sliem b’Ġesù Kristu, li 
hu s-Sid ta’ kollox.  
 
V/. It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu, hallelujah. 
R/. Il-ġustizzja u s-sliem jitbewwsu, hallelujah. 
 

Talba 
 

O Alla, int b’mod ta’ l-għaġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu, u b’għaġeb akbar ġeddidtu 
wara li waqa’: agħmel li nissieħbu ma’ Kristu fin-natura tiegħu ta’ Alla, kif hu għoġbu jieħu sehem 
magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 

IT-II GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 

 

Kristu, redentur, tad-dinja,  
tal-Missier Iben waħdieni,  
minnu mnissel sa minn dejjem,  
agħti widen għat-talb tagħna. 
 
Dawl u dija ta’ Missierek,  
inti t-tama tal-ġnus kollha;  
b’ħerqa kbira lejk induru,  
għaliex nafu t-tjieba tiegħek.  
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Salvatur tal-ħniena, ftakar  
li nżilt fostna bniedem bħalna;  
int twelidt mill-Verġni safja  
b’ġisem dgħajjef f’sura tagħna.  
 
F’dawn il-jiem ta’ ferħ, agħtina  
fidi ħajja fik, li għoġbok  
mit-tron tiġi ta’ Missierek  
biex issalva d-dinja kollha.  
 
Is-smewwiet u l-art u l-baħar,  
b’kull ma fihom, b’leħen wieħed  
ifaħħruk għall-ġid ta’ l-għaġeb  
li switilna l-miġja tiegħek.  
 
Għalhekk aħna, li ssaffejna 
b’demmek il-qaddis li fdiena,  
b’hena w ferħ, Mulej, ngħannulek  
għanja ġdida f’ġieħ twelidek. 
 
 
Glorja lilek, Kristu Sidna,  
bin Marija, Omm u Verġni;  
mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqaddsa, sa minn qabel is-sebħ bħan-nida 
jien nissiltek. 
 

Salm 109 (110):1-5, 7 
 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * 
"Oqgħod fuq il-lemin tiegħi,  

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * 
mirfes taħt riġlejk." 

  
Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  

 jibgħat il-Mulej minn Sijon: * 
aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek. 

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek  
fuq l-għoljiet imqaddsa, * 

 sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek. 
  
Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * 

"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!"  
Sidi fuq il-leminija tiegħek, * 

hu jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu. 
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Mill-wied jixrob fi triqtu, * 
għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu. 

 Glorja lill-Missier......... 
 
Ant. 1: Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqaddsa, sa minn qabel is-sebħ bħan-nida 
jien nissiltek. 
Ant. 2: Għand il-Mulej hemm it-tjieba, u l-fidwa għandu bil-kotra.  
 

Salm 129 (130) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: * 
isma', Sidi, il-leħen tiegħi!  

Ħa jkunu widnejk miftuħa, * 
jiena u nitolbok bil-ħniena. 

  
Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, * 

Sidi, min jista' jżomm sħiħ? 
Imma għandek hemm il-maħfra, * 

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. 
 

Jien lill-Mulej nistenna, * 
ruħi f'kelmtu tittama. 

Tistenna ruħi lil Sidi, * 
aktar milli l-għassiesa s-sebħ. 

  
Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, * 

jistenna Iżrael lill-Mulej!  
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, * 

u l-fidwa għandu bil-kotra. 
Hu li jifdi lil Iżrael * 

minn ħtijietu kollha. 
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Għand il-Mulej hemm it-tjieba, u l-fidwa għandu bil-kotra.  
Ant. 3: Fil-bidu u qabel kull żmien, il-Verb kien Alla; hu llum twieled biex isalva d-dinja.  
 

Kantiku (Kol 1:12-20) 
 

Roddu ħajr lill-Missier, † 

li għamilkom denji * 

li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl.  

Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, * 

u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-għażiż,  

 li bih għandna l-fidwa, * 

il-maħfra tad-dnubiet.  

  

Hu x-xbieha ta' Alla li ma jidhirx, * 

il-kbir fost il-ħlejjaq kollha;  

għax bih kien maħluq kollox, * 



628 

 

fis-sema u fl-art,  

dak kollu li jidher † 

u dak kollu li ma jidhirx, * 

troni u ħakmiet, prinċipati u setgħat.  

 

Kollox bih u għalih kien maħluq, † 

hu qabel kollox, * 

u kollox fih qiegħed iżomm.  

 

Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja; †  

hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, * 

sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox.  

Fih għoġobha tgħammar il-milja kollha tad-divinità, *  

fih Alla għoġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu,  

u bid-demm tiegħu, mxerred fuq is-salib,  

ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art.  

 Glorja lill-Missier........ 
 
Ant. 3: Fil-bidu u qabel kull żmien, il-Verb kien Alla; hu llum twieled biex isalva d-dinja.  
 
LEZZJONI QASIRA           1 Ġw 1:1-3 
 

Dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna b'għajnejna, li lejh ħarisna u li messew 
idejna, jiġifieri l-Kelma tal-ħajja, dan sejrin inxandrulkom. Għax il-ħajja dehret u aħna rajnieha u 
qegħdin nixhdu għaliha. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-Missier u li wriet 
ruħha lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna, biex intom tissieħbu magħna, u l-
għaqda tagħna tkun mal-Missier u ma' Ibnu Ġesù Kristu. 
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R/. Il-Verb sar bniedem, * Hallelujah, hallelujah. Il-Verb. 
V/. U għammar fostna. * Ħallelujah, hallelujah. Glorja. Il-Verb. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
Illum twieled Kristu; illum deher is-Salvatur; illum fuq l-art jgħannu l-anġli u jifirħu l-arkanġli; illum 
jimtlew bl-hena l-ġusti, u jgħidu: Glorja ‘l Alla fl-ogħla tas-smewwiet, hallelujah. 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 
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xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
Illum twieled Kristu; illum deher is-Salvatur; illum fuq l-art jgħannu l-anġli u jifirħu l-arkanġli; illum 
jimtlew bl-hena l-ġusti, u jgħidu: Glorja ‘l Alla fl-ogħla tas-smewwiet, hallelujah. 
 
PREĊI 
 
Meta twieled Kristu, l-anġli xandru s-sliem lid-dinja. Nitolbu bil-ferħ lis-Salvatur tagħna u b’qima 
kbira ngħidulu: 

Ħa jġib is-sliem fid-dinja t-twelid tiegħek, Mulej. 
Mulej, imla l-Knisja tiegħek b’kull ġid: 
- int li tfarraġha bil-misteru ta’ twelidek. 
Inti ġejt biex tkun ir-ragħaj il-kbir tagħna u l-għassies ta’ rwieħna:  
- agħmel li l-papa u l-isqfijiet tagħna jkunu amministraturi tajba tal-grazzja tiegħek, li hi ta’ ħafna 
xorta. 
Sultan ta’ dejjem, int bħala bniedem għext ħajja qasira u ridt tgħaddi mit-tiġrib tagħna l-bnedmin: 
- agħmel li aħna, minn din il-ħajja dgħajfa u li tintemm, ngħaddu għal miegħek fil-ħajja ta’ dejjem. 
Int, li d-dinja kollha stennietek, ġejt fil-milja taż-żminijiet: 
- ħenn għal dawk li għadhom jistennewk u wrihom li inti fostna. 
Int sirt bniedem bħalna u ġeddidt in-natura tagħna mħassra bil-mewt: : 
- ġedded fis-sħiħ u għal dejjem lil ħutna l-mejtin. 
 
Missierna 

Talba 
 

 O Alla, int b’mod ta’ l-għaġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu, u b’għaġeb akbar ġeddidtu 
wara li waqa’; agħmel li nissieħbu ma’ Kristu fin-natura tiegħu ta’ Alla, kif hu għoġbu jieħu sehem 
magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Hu, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, 
Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U 
TAS-SOLENNITAJIET 

V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
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Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
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Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 90 
 

Għad-dell tal-Għoli 
 

Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19). 
 
Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *  

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,  
għid lill-Mulej: †  

“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *  
Alla tiegħi, jien fik nittama.”  

 
Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *  

u mill-mard tal-mewt.  
Bir-rix tiegħu jgħattik, *  

u taħt ġwenħajh tistkenn.  
Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *  
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anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,  
minn pesta li tixtered fid-dlam, *  

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.  
 
Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *  

u għaxart elef fuq lemintek  
imma lejk id-deni ma jersaqx, *  

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.  
Int dan tarah biss b’għajnejk, *  

tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.  
Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *  

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.  
 
Ebda deni ma jiġrilek, *  

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.  
Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *  

u jħarsuk fi triqatek kollha.  
Fuq idejhom jerfgħuk, *  

li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.  
Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *  

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.  
 
La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *  

la għaraf ismi, jiena nħarsu.  
Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †  

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegĦu, *  
neħilsu u nerfagħlu ġiehu;  

u b’għomor twil nimlieh, *  
nurih is-salvazzjoni tiegħi.  

Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA Apok 22, 4-5 
 
Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u  
ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun  
jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
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Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU          Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
 

Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;  
issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull  
deni, biex nerġgħu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  
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li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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26 ta’ Diċembru 

SAN STIEFNU, L-EWWEL MARTRI 

FESTA 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lil San Stiefnu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lil San Stiefnu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lil San Stiefnu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 

Għaliex hu Alla tagħna,  
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  

 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lil San Stiefnu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lil San Stiefnu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  



637 

 

u triqati ma jagħrfux.' 
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lil San Stiefnu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lil San Stiefnu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Jum ta’ ferħ qaddis intennu  
bit-tifkira ta’ San Stiefnu,  
l-ewwel wieħed li għal Sidu  
tqabad b’ħila w ġieb ir-rebħa.  
 
Dan hu x-xhud fidil li waqqa’  
xhieda foloz b’kelmtu sħiħa,  
u li ra ‘ Ġesù fil-glorja  
fil-lemin tal-qawwa t’Alla.  
 
Martri kbir, li stħaqqlek tilmaħ  
is-smewwiet għalik miftuħa,  
għinna b’talbek sabiex nidħlu  
aħna wkoll fil-ferħ tas-saltna.  
 
Int, li nħsilt fl-imwieġ ta’ demmek  
u tlibbist bil-ġieħ u d-dija,  
ftakar fina ħalli naslu  
ħdejk fis-sliem u d-dawl tal-glorja.  
 
Dan jagħtina fi tjubitu  
l-Iben t’Alla w ta’ Marija,  
li ta’ dejjem hi saltnatu  
mal-Missier fl-Ispirtu s-Santu. Ammen. 
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SALMODIJA 

 

Ant. 1: Stiefnu, mimli bl-Ispirtu s-Santu u b’għajnejh fis-sema, ra s-sebħ ta’ Alla u ‘l Ġesù wieqaf in-

naħa tal-lemin ta’ Alla. 

 

Salm 2 

 

Għaliex jixxewwxu l-ġnus, * 
u l-popli jreddnu għal xejn? 

Is-slaten ta' l-art iqumu, † 
u l-kbarat jiftiehmu bejniethom * 
kontra l-Mulej u l-Midluk tiegħu: 

"Ħa nkissru l-ktajjen tagħhom, * 
u ntajjru minn fuqna l-irbit tagħhom!" 

 
Dak li hu fis-smewwiet jidħak bihom, * 

il-Mulej biċ-ċajt jeħodhom. 
Mbagħad ikellimhom bil-herra, * 

bil-qilla tiegħu jkexkixhom: 
"Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi, * 

fuq Sijon, l-għolja mqaddsa tiegħi!" 
Irrid inxandar id-digriet tal-Mulej; * 

hu qalli: "Ibni int, jien illum nissiltek. 
Itlobni, u l-ġnus nagħtik b'wirtek, * 

u truf l-art bi priża tiegħek. 
B'virġa tal-ħadid int tkissirhom, * 

bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom." 
 
U issa, slaten, ifhmu sewwa; * 

twiddbu, intom li taħkmu l-art. 
Aqdu lill-Mulej bil-biża', * 

u bir-rogħda riġlejh busu, 
li ma jagħdabx u intom tinqerdu, * 

għax malajr tixgħel il-qilla tiegħu.  
Hienja dawk kollha * 

li jistkennu fih! 
Glorja. 
 
Ant. 1: Stiefnu, mimli bl-Ispirtu s-Santu u b’għajnejh fis-sema, ra s-sebħ ta’ Alla u ‘l Ġesù wieqaf in-
naħa tal-lemin ta’ Alla.  
Ant.2: Stiefnu niżel għarkubbtejh u għajjat b’leħen għoli: Mulej Ġesù, tqishulhomx dan id-dnub. 

Salm 10 (11)  

 

Fil-Mulej hu l-kenn tiegħi; † 
mela kif tgħiduli: * 
"Aħrab bħal għasfur lejn l-għolja; 

għax, ara, il-midinbin qed imiddu l-ark, †  
u jqabbdu mal-watar il-vleġġa, * 
biex jolqtu fid-dlam lin-nies ta' qalb safja. 
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Jekk is-sisien jinqalbu, * 
il-bniedem ġust x'jista' jagħmel?" 
 

Il-Mulej hu fit-tempju mqaddes tiegħu, * 
il-Mulej fis-sema għandu t-tron tiegħu;  

għajnejh fuq il-bnedmin jitfa', * 
bi xfar għajnejh jiflihom.  

Jgħarbel il-Mulej il-ġust u ‘l-ħażin; * 
hu jobgħod 'il min iħobb id-dnewwa. 

Xita ta' ġamar u kubrit jitfa' fuq il-ħżiena; * 
riħ jikwi jkun is-sehem li ħaqqhom. 
 

Għax ġust hu l-Mulej, u jħobb il-ġustizzja; * 
wiċċu jdawwar lejn min hu sewwa. 

 Glorja. 
 
Ant.2: Stiefnu niżel għarkubbtejh u għajjat b’leħen għoli: Mulej Ġesù, tqishulhomx dan id-dnub.  
Ant. 3: Ma setgħux jiqfulu minħabba l-għerf u l-ispirtu li bihom kien jitkellem. .  
 

Salm 16 (17) 

 

Isma', Mulej, il-kawża ġusta tiegħi, * 
ilqa' l-għajta tiegħi, 

agħti widen għat-talb tiegħi; * 
bla qerq huma xufftejja. 

Mingħandek toħroġ il-ġustizzja għalija, * 
għajnejk jaraw is-sewwa. 
 

Jekk qalbi tiflili, jekk billejl iżżurni, * 
jekk inti ġġarrabni, ma ssib ebda qerq fija. 

Ma żbaljajtx bi kliemi, kif jagħmlu n-nies; * 
ħarist ruħi bi kliemek minn triqat il-ħżiena. 

Il-mixi tiegħi żammejt fi triqatek, * 
qatt ma għotru riġlejja. 

  
Nsejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla; * 

ressaq widintek lejja, isma' kliemi. 
Uri t-tjieba tiegħek ta' l-għaġeb; * 

int li teħles mill-għedewwa  
 lil min jittama fil-leminija tiegħek. 

Bħal ħabba ta' l-għajn ħarisni, * 
għad-dell ta' ġwenħajk kenninni 

mill-ħżiena li jagħfsu fuqi, * 
mill-għedewwa qattiela li jdawwruni. 

  
Għalqu qalbhom għall-ħniena, * 

minn fommhom joħroġ kliem kburi. 
Jiġu għal fuqi, minn kull naħa għalquni, * 

ħarsithom fuqi, biex ma' l-art jitfgħuni. 
Huma bħal iljun imxennaq għall-priża, * 
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bħal ferħ ta' ljun moħbi wara l-mansab. 
Qum, Mulej, oħroġ għall-għadu u ġarrfu; * 

eħlisli ħajti minn id il-ħażin. 
B'sejfek, Mulej, b'idek mill-bnedmin eħlisni, * 

mill-bnedmin li ħajjet din l-art sehemhom.  
Ħa jimtlew bil-ġid tiegħek, †  

ħa jieklu sax-xaba' wliedhom, * 
u jibqgħalhom xi jħallu liż-żgħar tagħhom! 

Imma jien, fil-ħaqq, għad nara 'l wiċċek; * 
meta nqum, nithenna bid-dehra tiegħek. 

 Glorja. 
 

Ant. 3: Ma setgħux jiqfulu minħabba l-għerf u l-ispirtu li bihom kien jitkellem.  
 
 
V/. Id-diqa u n-niket waqgħu fuqi. 
R/. Imma l-kmandamenti tiegħek baqgħu l-għaxqa tiegħi. 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli      Atti 6:8-7:2a. 44-60-8:1 

 
Il-martirju ta’ Stiefnu 

 

Stiefnu, kollu grazzja u qawwa, kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu, mbagħad qamu 
xi wħud minn tas-Sinagoga li jgħidulha tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin, u ta' oħrajn miċ-
Ċiliċja u mill-Asja, u bdew jeħduha ma' Stiefnu; imma ma kellhomx ħila jiqfulu għall-għerf u 
għall-Ispirtu li bih kien jitkellem. Mbagħad xewwxu xi nies biex jgħidu: "Aħna smajnieh jidgħi 
b'Mosè u b'Alla." Qanqlu wkoll il-poplu u x-xjuħ u l-kittieba, li ġew għal fuqu, qabduh u ħaduh 
quddiem is-Sinedriju. U ġiebu xhieda foloz biex jgħidu: "Dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem 
kontra dan it-Tempju mqaddes u kontra l-Liġi; smajnieh jgħid li dan Ġesù ta' Nazaret għad iħott 
dan it-Tempju u jbiddel id-drawwiet li tana Mosè." Dawk kollha li kienu bilqiegħda fis-Sanhedrin 
sammru għajnejhom fuqu, u rawlu wiċċu qisu wiċċ ta' anġlu. 

Mbagħad il-qassis il-kbir qallu: "Minnu dan?" Stiefnu wieġeb: "Ħuti u missirijieti, 
isimgħuni. "It-Tinda tax-Xhieda kienet hemm fid-deżert ma' missirijietna, it-Tinda li Alla kien 
ordna lil Mosè u qallu biex jagħmilha fuq il-mudell li kien urieh. Missirijietna, li rċevewha 
mingħand ta' qabilhom, daħħluha magħhom, huma u Ġożwè, meta ħadu taħt idejhom l-art tal-
ġnus li Alla keċċa 'l barra minn quddiemhom. Hemm baqgħet sa żmien David. David, li sab 
grazzja quddiem Alla, talab li jkun jista' jsib fejn jibni dar għal Alla ta' Ġakobb. Imma kien 
Salamun li bnihielu d-dar. Madankollu Alla l-għoli ma jgħammarx fi djar maħduma bl-idejn, kif 
jgħid il-profeta: 'Is-sema hu t-tron tiegħi, u l-art il-banketta għal riġlejja. X’dar tistgħu tibnuli, 
jgħid il-Mulej, jew fejn hu l-post tal-mistrieħ tiegħi? M'hux b'idejja sar dan kollu?'  

  "Ja nies ta' ras iebsa, intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom, u dejjem waqaftulu 
lill-Ispirtu s-Santu. Kif għamlu missirijietkom, qegħdin tagħmlu intom ukoll. Lil min mill-profeti 
ma ppersegwitawx missirijietkom? Huma qatlu lil dawk li ħabbru minn qabel il-miġja ta' dak il-
Ġust li issa intom stess ittradejtuh u qtiltuh. Intom li rċevejtu l-Liġi minn idejn l-Anġli, u ma 
ħaristuhiex." 

Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jgħażżu snienhom kontra 
tiegħu, imma hu, mimli bl-Ispirtu s-Santu u b'għajnejh fis-sema, ra l-glorja ta' Alla u lil Ġesù 
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qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. U qal: "Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u lil Bin il-bniedem fil-
lemin ta' Alla." U huma nfexxew jgħajjtu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Mbagħad intefgħu 
fuqu lkoll f'daqqa, kaxkruh 'il barra mill-belt u qabdu jħaġġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom 
f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stiefnu qabdu jħaġġruh huwa u jitlob u jgħid: "Mulej Ġesù, 
ilqa' r-ruħ tiegħi." Mbagħad niżel għarkubbtejh u għajjat b'leħen għoli: "Mulej, tgħoddulhomx 
dan id-dnub." U kif qal hekk, miet. 

  Sawl kien fehma waħda magħhom fil-mewt li tawh. 

 
RESPONSORJU     
 
R/. Il-Lhud ħaġġru lil Stiefnu, il-qaddej ta’ Alla li ra s-sema miftuħ: rah miftuħ u daħal: * Hieni dan ir-
raġel li s-sema nfetaħ għalih.  
V/. Bħal mewġa wara l-oħra l-ġebel beda jħabbat fuqu, iżda hu laħaq il-port tas-sema, fl-għamara 
tal-qaddisin, u d-dawl ta’ Alla idda fuqu. * Hieni dan ir-raġel li s-sema nfetaħ għalih. 
 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi ta’ San Fulġenzju, isqof ta’ Ruspe 
 

L-armi ta’ l-imħabba 
 

 Ilbieraħ iċċelebrajna t-twelid temporali tas-Sultan etern tagħna; illum qegħdin niċċelebraw 
it-tbatija u l-mewt rebbieħa tas-suldat tiegħu. 
 Ilbieraħ is-Sultan tagħna, liebes il-ġisem ta’ bniedem bħal b’libsa rjali, ħareġ minn ġuf il-
Verġni qisu mill-palazz tiegħu, u għoġbu jiġi u jżur id-dinja; illum is-suldat tiegħu ħareġ mit-tinda tal-
ġisem, u telaq rebbieħ lejn is-sema. 
 Is-Sultan tagħna niżel mill-għoli tiegħu u ċċekken għalina; imma ma setax jiġi fostna idu f’idu. 
Hu ġieb don kbir lis-suldati tiegħu, u bih mhux biss għamilhom għonja ħafna iżda wkoll qawwiehom 
għat-taqbida biex ma jintrebħu qatt. Għax hu ġibilhom l-imħabba, li tagħmel lill-bniedem xirka 
waħda bejniethom ma’ Alla. 
 Meta tahom id-don li ġibilhom huwa ma naqqas xejn minn tiegħu iżda b’mod ta’ l-għaġeb 
għamel għonja lill-qaddejja fqar tiegħu, waqt li hu nnifsu baqa’ mimli bit-teżori tiegħu bla tmiem. 

Kristu, mela, mis-sema ġieb miegħu fuq l-art l-imħabba li refgħet lil Stiefnu mill-art għas-
sema. L-imħabba, li dehret l-ewwel lis-Sultan, warajh iddiet fis-suldat. 

Għalhekk Stiefnu, biex tkun tistħoqqlu l-kuruna li tfisser ismu, kellu l-imħabba bħala l-arma 
tiegħu, u biha ħareġ rebbieħ kullimkien. Bl-imħabba ta’ Alla ma ċediex quddiem il-qilla tal-Lhud, u 
bl-imħabba ta’ għajru talab għal min kien iħaġġru. Bl-imħabba qagħad iħaqqaq ma’ min kien fl-
iżball, biex dawn jerġgħu lura għas-sewwa; bl-imħabba talab għal min ħaġġru, biex ma jiġux 
ikkastigati. 

Bl-għajnuna u l-qawwa ta’ l-imħabba rebaħ lil Sawl, qalil u aħrax, hekk li fis-sema stħaqqlu 
jaqsam fl-hena ma’ dak li kien ippersegwitah fuq l-art. L-istess imħabba qaddisa u sħiħa xtaqet 
tikseb bit-talb lil dawk li ma setgħetx tiksibhom għal Alla bit-twissijiet. 

U issa Pawlu qiegħed jifraħ ma’ Stiefnu, qiegħed jithenna bid-dawl ta’ Kristu flimkien ma’ 
Stiefnu, qiegħed jitgħaxxaq ma’ Stiefnu, isaltan ma’ Stiefnu. Hekk, fejn l-ewwel daħal Stiefnu, 
maqtul bil-ġebel ta’ Pawlu, hemmhekk daħal warajh Pawlu, megħjun bit-talb ta’ Stiefnu. 

Ħuti, kemm hi vera dik il-ħajja fejn jgħix mhux Pawlu mistħi bil-qtil ta’ Stiefnu imma Stiefnu 
ferħan li jaqsam fl-istess xorti ma’ Pawlu għax l-imħabba timla lit-tnejn bil-ferħ. L-imħabba fi Stiefnu 
għelbet il-qilla tal-Lhud, l-imħabba f’Pawlu ħafret il-kotra tad-dnubiet, l-imħabba fit-tnejn xorta 
waħda stħaqqilha s-saltna tas-sema. 
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Jiġifieri, mela, l-imħabba hija l-għajn u l-bidu ta’ kull ġid, hija fortizza qawwija, hija t-triq li 
tieħu għas-sema. Min jgħix fl-imħabba la jista’ jitlef it-triq u lanqas għandu għax jibża’. Hija 
tmexxina, hija tħarisna, hija twassalna. 

Għalhekk, ħuti, ladarba Kristu tana l-imħabba bħala s-sellum li bih kull nisrani jista’ jitla fis-
sema, fittxu li jkollkom l-imħabba safja u qawwija, uruha lil xulxin bejnietkom, u permezz tagħha 
imxu u itilgħu ‘l fuq. 
 
RESPONSORJU 
  

R/. Ilbieraħ twieled il-Mulej fuq l-art, u llum twieled Stiefnu għas-sema; daħal fid-dinja 
Kristu, * biex Stiefnu jidħol fis-smewwiet. 

V/. Ilbieraħ is-Sultan tagħna, liebes il-ġisem ta’ bniedem bħal b’libsa rjali, ħareġ minn ġuf il-
Verġni qisu mill-palazz tiegħu, u għoġbu jiġi u jżur id-dinja. * Biex Stiefnu jidħol fis-smewwiet. 
 
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 
u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 
Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
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Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 
 

TALBA 
 
 Aħna u nagħtu ġieħ lil San Stiefnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema, agħtina l-grazzja, 
Mulej, li nsiru nixbħuh, u nitgħallmu nħobbu wkoll l-għedewwa, kif talab hu għal dawk li ħaqruh. 
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem 
ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Ġesù l-Mulej hu l-ħajja; ġie fid-dinja,  
ħa fuqu hemmna w qered il-mewt tagħna,  
u reġa’ tela’ ħdejn Missieru, jsaltan  

fit-tron tal-glorja.  
 
Ewlieni wrajh il-qaddej tiegħu Stiefnu  
daħal fis-saltna, b’ġieħ ta’ prinċep żejjnu  
l-ispirtu tal-Mulej, li ssawwab fuqu  

u mlieh tul ħajtu.  
 
B’għajnejh merfugħa ‘l fuq, taħt xita ġebel,  
inxteħet għarkubbtejh, u b’leħen għoli  
il-maħfra talab għall-qattiela tiegħu,  

u strieħ fi Kristu.  
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Bl-indiema f’qalbna, l-ewwel martri mbierek  
li dħalt fil-wirt għażiż u s-sebħ tal-ġusti,  
bil-ħerqa nitolbuk li xxerred fuqna  

l-għajnuna tiegħek.  
 
Ngħaqqdu leħinna ma’ tal-martri kollha  
f’innu ta’ sebħ lit-Trinità Qaddisa,  
li tat lil Stiefnu jġib l-ewwel kuruna  

fost il-qalbiena. Ammen.  
 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Miegħek tingħaqad ruħi, Alla tiegħi, għax ġismi kien imħaġġar għall-imħabba tiegħek.  
 

 
Salm 62 (63), 2-9 

  
Alla, Alla tiegħi int; *  

lilek ħerqan infittex.  
Ruħi bilgħatx għalik, †  

għalik imxennaq jiena, *  
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.  

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *  
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.  

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *  
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.  

 
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *  

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.  
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *  

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,  
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *  

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.  
Għax int kont għajnuna għalija, *  

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.  
Miegħek tingħaqad ruħi, *  

int tweżinni bil-leminija tiegħek.  
Glorja. 
 
Ant. 1: Miegħek tingħaqad ruħi, Alla tiegħi, għax ġismi kien imħaġġar għall-imħabba tiegħek.  
Ant. 2: Stiefnu ra s-sema miftuħ u daħal: hieni dan il-bniedem li s-sema nfetaħ għalih.  
 

Kantiku (Dan 3,57-88.56) 
  
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  
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bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  
 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  
bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  
 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 
  

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 
  

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.  
 
Ant. 2: Stiefnu ra s-sema miftuħ u daħal: hieni dan il-bniedem li s-sema nfetaħ għalih.  
Ant. 3: Qiegħed nara s-sema miftuħ, u lil Ġesù fil-lemin ta’ Alla. 
 

Salm 149 
  
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħuħ  
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *  

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom  



646 

 

Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *  
bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!  

Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *  
u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  
 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *  
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!  

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *  
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,  

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *  
u jagħtu l-kastig lill-popli,  

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *  
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,  

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *  
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.  
 

Ant. 3: Qiegħed nara s-sema miftuħ, u lil Ġesù fil-lemin ta’ Alla.  
 
LEZZJONI QASIRA Atti 6:2b-5a  
  
M'hux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela, l-aħwa, agħżlu minn 
fostkom sebat irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-Ispirtu u bl-għerf, u nħallu din il-
ħidma f'idejhom. U aħna nibqgħu mogħtijin għat-talb u għall-ministeru tal-kelma." Dan il-kliem 
għoġob lill-ġemgħa kollha.  
 
RESPONSORJU QASIR  
 
R/. Il-Mulej hu l-qawwa tiegħi * U l-għana tat-tifħir tiegħi. Il-Mulej. 
V/. Hu kien is-salvazzjoni tiegħi. * U l-għana tat-tifħir tiegħi. Glorja. Il-Mulej. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Bwieb is-sema nfetħu beraħ għal San Stiefnu, l-ewwel wieħed li kiseb il-kuruna tal-martirju.  
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
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biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  
bil-maħfra ta’ dnubiethom,  

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  
li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
Bwieb is-sema nfetħu beraħ għal San Stiefnu, l-ewwel wieħed li kiseb il-kuruna tal-martirju.  
  
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, permezz tal-martri li taw ħajjithom għall-kelma ta’ Alla, infaħħru s-Salvatur tagħna, li 
hu x-xhud ta’ min joqgħod fuqu, u ngħidulu: 

Int fdejtna għal Alla b’demmek.  
F’ġieħ il-martri tiegħek, li b’rieda sħiħa għażlu l-mewt biex jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom. 
- agħmel, Mulej, li aħna nkunu tassew ħielsa.  
F’ġieħ il-martri tiegħek, li stqarrew il-fidi tagħhom sat-tixrid ta’ demmhom, 
- agħtina, Mulej, fidi safja u qawwija sa l-aħħar.  
F’ġieħ il-martri tiegħek, li refgħu salibhom u mxew warajk,  
- agħmel, Mulej, li b’qalb sħiħa nistabru bl-hemm ta’ din il-ħajja. 
F’ġieħ il-martri tiegħek, li ħaslu lbieshom fid-demm tal-Ħaruf, 
- agħtina, Mulej, ir-rebħa fuq il-qerq tal-ġisem u tad-dinja. 
  
Missierna 
 

Talba 
 

Aħna u nagħtu ġieħ lil San Stiefnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema, agħtina l-grazzja, 
Mulej, li nsiru nixbħuh, u nitgħallmu nħobbu wkoll l-għedewwa, kif talab hu għal dawk li ħaqruh. 
B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem 
ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
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INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
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fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li itn ħejjejt għall-popli kollha.  
 
SALMODIJA (Salmi tal-Erbgħa tar-IV ġimgħa) 
 

Salm 118 (119):145-152 
XIX (Kof) 

 
B'qalbi kollha nsejjaħlek: † 

weġibni, Mulej; * 
irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. 

Lilek insejjaħ: salvani int; * 
u nħares il-preċetti tiegħek. 
 

Sa minn qabel is-sebħ nitlob l-għajnuna; * 
u fi kliemek jien nittama. 

B'għajnejja miftuħa tul is-sahriet tal-lejl, * 
jien noqgħod naħseb fuq il-wegħda tiegħek. 
 

Isma' leħni, Mulej, fit-tjieba tiegħek; * 
u żommni ħaj skond id-digrieti tiegħek. 

Qorbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, * 
dawk li tbiegħdu mil-liġi tiegħek. 
 

Imm'inti ħdejja, Mulej; * 
sewwa huma l-kmandamenti tiegħek. 

Jien ili naf mill-preċetti tiegħek * 
li għal dejjem int waqqafthom. 

 Glorja. 
 

Salm 93 (94) 
 
I 
 

Mulej, Alla li taf titħallas, * 
Alla li taf titħallas, tfaċċa! 

Qum, mħallef tad-dinja, * 
roddilhom li ħaqqhom lill-kburin. 

Kemm se jdumu l-ħżiena, Mulej, * 
kemm se jdumu l-ħżiena jifirħu? 

Kliem kburi joħroġ minn fommhom; * 
kull min jagħmel il-ħażen jiftaħar. 
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Huma jkasbru, Mulej, lill-poplu tiegħek, * 

u jgħakksu lill-poplu ta' wirtek. 
Joqtlu l-armla u l-barrani, * 

u l-mewt jagħtu lill-iltiema; 
u jgħidu: "Ma jarax il-Mulej; * 

ma jintebaħx Alla ta' Ġakobb." 
  
Ifhmuha, intom nies boloh fost il-poplu! * 

Nies bla moħħ, meta se tintebħu? 
Forsi min għamel il-widnejn ma jismax? * 

Jew min sawwar l-għajnejn ma jarax? 
Taħsbu li min iwiddeb lill-ġnus ma jrażżanx? * 

Jew m'għandux għerf min jgħallem lill-bniedem? 
Jagħraf il-Mulej il-ħsibijiet tal-bniedem, * 

u jaf li m'humiex ħlief frugħa. 
Glorja. 

 
II 

 
Hieni l-bniedem li int twiddbu, Mulej, * 

li tgħallmu l-liġi tiegħek, 
biex isserrħu f'jiem l-għawġ, * 

sa ma jitħaffer il-qabar għall-ħati. 
Għax il-Mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, * 

ma jħallix il-poplu, il-wirt tiegħu. 
Għax il-ħaqq jerġa' jsir bil-ġustizzja, * 

u fuqu jimxu dawk kollha ta' qalb safja. 
  
Min se jaqbeż għalija kontra l-ħżiena? * 

Min se jżomm miegħi kontra min jagħmel il-ħażin? 
Li kieku l-Mulej ma tanix l-għajnuna, * 

għal ftit ma dħaltx fis-skiet tal-mewt. 
Biżżejjed ngħid: "Qiegħed jiżloq riġli," * 

biex tjubitek, Mulej, tweżinni. 
Meta joktor l-hemm ġo qalbi, * 

il-faraġ tiegħek jhennili ruħi. 
 

Jistgħu mħallfin ħżiena jissieħbu miegħek, * 
li jagħmlu l-qerq taħt il-libsa tal-liġi? 

Jiftiehmu bejniethom kontra l-ħajja tal-ġust, * 
u jikkundannaw in-nies bla ħtija.  

Iżda l-Mulej hu fortizza għalija, * 
u Alla tiegħi l-blata tal-kenn tiegħi. 

Hu jdawwar għal fuqhom ħżunithom, † 
għall-ħażen tagħhom jeqridhom; * 
jeqridhom il-Mulej Alla tagħna! 

 Glorja. 
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Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
LEZZJONI QASIRA 1 Piet 5:10-11 
 
Wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħti kull grazzja, li sejjħilkom għax-xebħ tiegħu ta' 
dejjem fi Kristu, hu nnifsu jerġa' jqajjimkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqegħedkom fis-sod. Tiegħu 
hi s-setgħa għal dejjem! Ammen. 
  
V/. Il-Mulej libbsu bil-ferħ.  
R/. Kuruna ta’ ġmiel kbir qegħidlu fuq rasu. 
 

Talba 
 

Aħna u nagħtu ġieħ lil San Stiefnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema, agħtina l-grazzja, 
Mulej, li nsiru nixbħuh, u nitgħallmu nħobbu wkoll l-għedewwa, kif talab hu għal dawk li ħaqruh. Bi 
Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
LEZZJONI QASIRA        Ġak 1:12 
 

Hieni l-bniedem li waqt it-tiġrib jistabar, għax, wara li jkun għeleb it-tiġtib, jaqla’ l-kuruna tal-
ħajja li l-Mulej wiegħed lil dawk li jħobbuh. 
 
V/. Qegħidt fil-Mulej it-tama tiegħi.  
R/. Ma nibżax: x’jista’ jagħmilli l-bniedem? 
 

Talba 
 

Aħna u nagħtu ġieħ lil San Stiefnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema, agħtina l-grazzja, 
Mulej, li nsiru nixbħuh, u nitgħallmu nħobbu wkoll l-għedewwa, kif talab hu għal dawk li ħaqruh. Bi 
Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li int ħejjejt għall-popli kollha.  
 
LEZZJONI QASIRA Għerf 3:1-2. 3 
 



652 

 

L-erwieħ tat-tajbin huma f’idejn Alla, u ebda turment ma jmisshom. F’għajnejn dawk li ma 
jemmnux qishom mejtin għalkollox; iżda huma jinsabu fis-sliem. 
 
V/. Huma u ġejjin lura, jiġu b’għana ta’ ferħ. 
R/. Iġorru l-qatet f’idejhom.  

 
Talba 

 
Aħna u nagħtu ġieħ lil San Stiefnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema, agħtina l-grazzja, 

Mulej, li nsiru nixbħuh, u nitgħallmu nħobbu wkoll l-għedewwa, kif talab hu għal dawk li ħaqruh. Bi 
Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-II GĦASAR (Tal-Milied) 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Kristu, redentur, tad-dinja,  
tal-Missier Iben waħdieni,  
minnu mnissel sa minn dejjem,  
agħti widen għat-talb tagħna. 
 
Dawl u dija ta’ Missierek,  
inti t-tama tal-ġnus kollha;  
b’ħerqa kbira lejk induru,  
għaliex nafu t-tjieba tiegħek.  
 
Salvatur tal-ħniena, ftakar  
li nżilt fostna bniedem bħalna;  
int twelidt mill-Verġni safja  
b’ġisem dgħajjef f’sura tagħna.  
 
F’dawn il-jiem ta’ ferħ, agħtina  
fidi ħajja fik, li għoġbok  
mit-tron tiġi ta’ Missierek  
biex issalva d-dinja kollha.  
 
Is-smewwiet u l-art u l-baħar,  
b’kull ma fihom, b’leħen wieħed  
ifaħħruk għall-ġid ta’ l-għaġeb  
li switilna l-miġja tiegħek.  
 
Għalhekk aħna, li ssaffejna 
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b’demmek il-qaddis li fdiena,  
b’hena w ferħ, Mulej, ngħannulek  
għanja ġdida f’ġieħ twelidek. 
 

 

Glorja lilek, Kristu Sidna,  

bin Marija, Omm u Verġni;  

mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.  

 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqaddsa, sa minn qabel is-sebħ bħan-nida 
jien nissiltek. 
 

Salm 109 (110):1-5, 7 
 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * 
"Oqgħod fuq il-lemin tiegħi,  

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * 
mirfes taħt riġlejk." 

  
Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  

 jibgħat il-Mulej minn Sijon: * 
aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek. 

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek  
fuq l-għoljiet imqaddsa, * 

 sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek. 
  
Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * 

"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!"  
Sidi fuq il-leminija tiegħek, * 

hu jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu. 
 

Mill-wied jixrob fi triqtu, * 
għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu. 

 Glorja lill-Missier......... 
 
Ant. 1: Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqaddsa, sa minn qabel is-sebħ bħan-nida 
jien nissiltek. 
Ant. 2: Għand il-Mulej hemm it-tjieba, u l-fidwa għandu bil-kotra.  
 

 
 

Salm 129 (130) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: * 
isma', Sidi, il-leħen tiegħi!  

Ħa jkunu widnejk miftuħa, * 
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jiena u nitolbok bil-ħniena. 
  
Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, * 

Sidi, min jista' jżomm sħiħ? 
Imma għandek hemm il-maħfra, * 

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. 
 

Jien lill-Mulej nistenna, * 
ruħi f'kelmtu tittama. 

Tistenna ruħi lil Sidi, * 
aktar milli l-għassiesa s-sebħ. 

  
Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, * 

jistenna Iżrael lill-Mulej!  
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, * 

u l-fidwa għandu bil-kotra. 
Hu li jifdi lil Iżrael * 

minn ħtijietu kollha. 
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Għand il-Mulej hemm it-tjieba, u l-fidwa għandu bil-kotra.  
Ant. 3: Fil-bidu u qabel kull żmien, il-Verb kien Alla; hu llum twieled biex isalva d-dinja.  
 

Kantiku (Kol 1:12-20) 
 

Roddu ħajr lill-Missier, † 

li għamilkom denji * 

li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl.  

Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, * 

u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-għażiż,  

 li bih għandna l-fidwa, * 

il-maħfra tad-dnubiet.  

  

Hu x-xbieha ta' Alla li ma jidhirx, * 

il-kbir fost il-ħlejjaq kollha;  

għax bih kien maħluq kollox, * 

fis-sema u fl-art,  

dak kollu li jidher † 

u dak kollu li ma jidhirx, * 

troni u ħakmiet, prinċipati u setgħat.  

 

Kollox bih u għalih kien maħluq, † 

hu qabel kollox, * 

u kollox fih qiegħed iżomm.  

 

Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja; †  

hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, * 

sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox.  
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Fih għoġobha tgħammar il-milja kollha tad-divinità, *  

fih Alla għoġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu,  

u bid-demm tiegħu, mxerred fuq is-salib,  

ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art.  

 Glorja lill-Missier........ 
 
Ant. 3: Fil-bidu u qabel kull żmien, il-Verb kien Alla; hu llum twieled biex isalva d-dinja.  
 
LEZZJONI QASIRA           1 Ġw 1:5b. 7 
 

Alla hu dawl u ma hemm fih ebda dlam. Jekk nimxu fid-dawl, kif inhu fid-dawl hu stess, aħna 
nissieħbu flimkien u d-demm ta’ Ġesù Kristu Ibnu jnaddafna minn kull dnub.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R/. Il-Verb sar bniedem, * Hallelujah, hallelujah. Il-Verb. 
V/. U għammar fostna. * Ħallelujah, hallelujah. Glorja. Il-Verb. 
 
 
 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Meta kollox kien daħal f’raqda ħelwa, u l-lejl kien wasal f’nofs il-mixja mgħaġġla tiegħu, il-
kelma setgħana tiegħek, Mulej, ħarġet mis-sema, mit-tron tas-saltna, hallelujah. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
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Meta kollox kien daħal f’raqda ħelwa, u l-lejl kien wasal f’nofs il-mixja mgħaġġla tiegħu, il-
kelma setgħana tiegħek, Mulej, ħarġet mis-sema, mit-tron tas-saltna, hallelujah. 
 
PREĊI 
 
Il-Verb ta’ Alla għammar fostna u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta’ dejjem. Nitolbuh bl-umiltà mill-
qalb u ngħidulu: 

Eħlisna, Mulej, minn kull deni.  
Bil-misteru ta’ l-inkarnazzjoni tiegħek, bit-twelid u t-tfulija tiegħek, 
- b’ħajtek kollha kkonsagrata lill-Missier. 

Eħlisna, Mulej, minn kull deni.  
Bit-taħbit u l-predikazzjoni u l-vjaġġi tiegħek,  
- bl-imġiba tiegħek mal-midinbin:  

Eħlisna, Mulej, minn kull deni.  
Bl-agunija u l-passjoni tiegħek, bis-salib u n-niket kbir tiegħek,  
- bid-dwejjaq li sofrejt, bil-mewt u d-difna tiegħek:  

Eħlisna, Mulej, minn kull deni.  
Bil-qawmien mill-mewt u t-tlugħ tiegħek fis-sema, bl-Ispirtu s-Santu li tajt, bil- ferħ u l-glorja 
tiegħek, 
- eħles, Mulej, lil ħutna l-mejtin.  

Eħlisna, Mulej, minn kull deni.  
 
Missierna 

Talba 
 

 Nitolbuk, o Alla li tista’ kollox, biex it-twelid ġdid ta’ Ibnek bħala bniedem jeħlisna mid-dnub, 
li ilu jżommna mjassra taħt il-madmad tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan 
flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
 
 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U 

TAS-SOLENNITAJIET 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
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Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina gĦall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
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Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 90 
 

Għad-dell tal-Għoli 
 

Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19). 
 
Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *  

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,  
għid lill-Mulej: †  

“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *  
Alla tiegħi, jien fik nittama.”  

 
Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *  

u mill-mard tal-mewt.  
Bir-rix tiegħu jgħattik, *  

u taħt ġwenħajh tistkenn.  
Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *  

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,  
minn pesta li tixtered fid-dlam, *  

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.  
 
Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *  

u għaxart elef fuq lemintek  
imma lejk id-deni ma jersaqx, *  

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.  
Int dan tarah biss b’għajnejk, *  
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tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.  
Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *  

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.  
 
Ebda deni ma jiġrilek, *  

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.  
Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *  

u jħarsuk fi triqatek kollha.  
Fuq idejhom jerfgħuk, *  

li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.  
Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *  

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.  
 
La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *  

la għaraf ismi, jiena nħarsu.  
Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †  

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegĦu, *  
neħilsu u nerfagħlu ġiehu;  

u b’għomor twil nimlieh, *  
nurih is-salvazzjoni tiegħi.  

Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA          Apok 22, 4-5 
Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u  
ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun  
jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 
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Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;  
issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull  
deni, biex nerġgĦu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
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O Verġni glorjuża,  
ta’ ġmiel u sbuħija,  

is-sliem għalik! Itlob  
lil Kristu għalina.  

 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
 
 
 
 



662 

 

27 ta’ Diċembru 

SAN ĠWANN, APPOSTLU U EVANĠELISTA 

FESTA 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Il-Mulej hu s-sultan ta’ l-Appostli: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Il-Mulej hu s-sultan ta’ l-Appostli: ejjew nadurawh. 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Il-Mulej hu s-sultan ta’ l-Appostli: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 

Għaliex hu Alla tagħna,  
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  

 
Ant. Il-Mulej hu s-sultan ta’ l-Appostli: ejjew nadurawh. 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Il-Mulej hu s-sultan ta’ l-Appostli: ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
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u triqati ma jagħrfux.' 
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Il-Mulej hu s-sultan ta’ l-Appostli: ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Il-Mulej hu s-sultan ta’ l-Appostli: ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Appostlu verġni, li tħalliet fi ħsiebek  
il-Verġni Omm, xandȃr tal-Verb Bin Alla,  
lejk nersqu biex nitnaddfu minn ħtijietna  

fid-demm ta’ Kristu.  
 
Bħal xmara mfawwra ħriġt mill-għajn ta’ dejjem  
ħa ssaqqi l-art għatxana b’tagħlim għoli;  
u l-għerf li bih imtlejt minn sider Kristu  

għaddejtu lilna.  
 
Bik magħna, ġieħ tad-dinja w raġġ mis-sema,  
naqilgħu l-maħfra ta’ dnubietna u l-grazzja  
biex nagħrfu w nifhmu x’kobor ta’ misteru  

int ftaħt quddiemna.  
 
Minn fejn qed tara l-Verb f’lemin Missieru,  
id-don tal-fidi xerred fuq l-art kollha;  
mexxina int, sa niġu naqsmu miegħek  

il-ferħ tad-dehra.  
 
Inroddu issa w dejjem ġieħ lil Kristu,  
imwieled minn Marija Verġni Mqaddsa:  
hu, wieħed mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  

fil-glorja jsaltan. Ammen.  
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SALMODIJA 

 

Ant. 1: Ġwanni xehed għall-ħwejjeġ mistura li ra fuq il-Verb ta’ Alla u fuq ix-xhieda mogħtija minn 

Ġesù Kristu.  

 

Salm 18 (19)A 

 

Is-smewwiet ixandru l-glorja ta' Alla, * 
għemil idejh tħabbar il-firxa tas-sema. 

Jum lil ieħor jagħti l-aħbar, * 
lejl lil ieħor iwassal it-tagħrif. 
 

Ma hemmx aħbar u anqas kliem, * 
ma hemmx leħen li ma jinstemax. 

Ma' l-art kollha jasal leħenhom, * 
mad-dinja kollha jixtered kliemhom. 
 

Lix-xemx għamlilha għarix fihom; † 
u hi, bħal għarus ħiereġ minn kamartu, 
ferħana bħal ġgant għall-ġirja tagħha, 

minn truf is-smewwiet hi toħroġ, † 
sat-truf l-oħra d-dawran tagħha; * 
xejn ma jinħeba mis-sħana tagħha. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Ġwanni xehed għall-ħwejjeġ mistura li ra fuq il-Verb ta’ Alla u fuq ix-xhieda mogħtija minn 

Ġesù Kristu.  

Ant.2: Dan hu d-dixxiplu li Ġesù kien iħobb.  

 

Salm 63 (64)  

 

Isma', o Alla, leħen it-tnehid tiegħi; * 
mill-biża' ta' l-għadu ħarisli ħajti. 

Aħbini mill-konfoffa tal-ħżiena, * 
mit-tixwix ta' dawk li jagħmlu l-ħażen, 

dawk li jsinnu bħal sejf ilsienhom, * 
jitfgħu kliem iebes bħal vleġeġ, 

biex mill-moħba jolqtu 'l min hu bla ħtija, * 
jolqtuh għal għarrieda, bla biża' ta' xejn. 

  
Moħħhom sħiħ fil-ħsieb ħażin tagħhom, † 

jiftiehmu kif jonsbu bil-moħbi, * 
u jgħidu: "Min se jarana?" 

Ifittxu l-ħażen, † 
ifasslu pjan maħsub sewwa. * 
Min jifhem moħħ u qalb il-bniedem! 

  
Imma Alla bil-vleġeġ jolqothom; * 
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f'daqqa waħda jimtlew kollhom ġrieħi. 
Minħabba lsienhom isiru ħerba; * 

kull min jarahom iċaqlaq rasu.  
U lkoll jimtlew bil-biża’ ta’ Alla,  

għemilu jxandru, * 
 u jifhmu sewwa kull ma għamel. 
  
Jifraħ il-ġust fil-Mulej u fih jistkenn; * 

jiftaħru dawk kollha ta' qalbhom safja. 
 Glorja. 
 
Ant.2: Dan hu d-dixxiplu li Ġesù kien iħobb.  

Ant. 3: Dan huwa Ġwanni li, fl-aħħar ikla, kellu rasu tmiss ma’ sider il-Mulej: l-appostlu mbierek li ra 
l-misteri tas-sema. 
 

Salm 98 (99) 

 

Il-Mulej isaltan; jitkexkxu l-ġnus! * 
Fuq il-kerubini t-tron tiegħu; ħa titheżheż l-art! 

Kbir il-Mulej f'Sijon; * 
hu jaħkem fuq il-popli kollha. 
 

Ħa jfaħħru ismek, kbir u tal-biża', * 
għax hu qaddis u qawwi. 

Int sultan li tħobb il-ġustizzja  
u waqqaft is-sewwa; * 

 id-dritt u s-sewwa tagħmel ma' Ġakobb. 
 
Għollu bit-tifħir lill-Mulej, Alla tagħna, * 

inxteħtu quddiem mirfes riġlejh, għax hu qaddis! 
 

Mosè u Aron fost il-qassisin tiegħu, † 
u Samwel fost dawk li jsejjħu ismu, * 
kienu jsejjħu l-Mulej, u hu jweġibhom. 

F'kolonna ta' sħab kien jitkellem magħhom; * 
kienu jħarsu l-preċetti u l-liġi li tahom. 

Mulej, Alla tagħna, inti smajthom; † 
int Alla li tagħder kont għalihom; * 
iżda tħallast ta' l-imġiba ħażina tagħhom. 
 

Għollu bit-tifħir lill-Mulej, Alla tagħna, † 
u nxteħtu quddiem l-għolja mqaddsa tiegħu; * 
għax qaddis hu l-Mulej, Alla tagħna! 

 Glorja. 
 

Ant. 3: Dan huwa Ġwanni li, fl-aħħar ikla, kellu rasu tmiss ma’ sider il-Mulej: l-appostlu mbierek li ra 
l-misteri tas-sema.  
 
V/. Huma xandru tifħir il-Mulej u l-qawwa tiegħu. 
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R/. U l-għeġubijiet li għamel.  
 
LEZZJONI 1 
 
Bidu ta’ l-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu    1 Ġw 1:1-2-3 

 
Il-kelma tal-ħajja u d-dawl ta’ Alla 

 

Dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna b'għajnejna, li lejh ħarisna u li messew 
idejna, jiġifieri l-kelma tal-ħajja, dan se nxandrulkom. Għax il-ħajja dehret u aħna rajnieha u 
qegħdin nixhdu għaliha. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-Missier u 
dehret lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna, biex intom tissieħbu magħna, u 
l-għaqda tagħna tkun mal-Missier u ma' Ibnu Ġesù Kristu. U qegħdin niktbu dan biex l-hena 
tagħkom ikun sħiħ. 

Din hi l-aħbar li smajna mingħand Kristu, u li qegħdin inxandrulkom: li Alla hu dawl u li ma 
hemm fih ebda dlam. Jekk ngħidu li aħna mseħbin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu 
qegħdin nigdbu u ma nagħmlux is-sewwa. Iżda jekk nimxu fid-dawl, kif inhu fid-dawl hu stess, 
aħna nissieħbu flimkien u d-demm ta' Ġesù Kristu Ibnu jnaddafna minn kull dnub.  

Jekk ngħidu li ma għandniex dnub, inqarrqu bina nfusna u s-sewwa ma jkunx fina. Jekk 
nistqarru dnubietna, hu fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. 
Jekk ngħidu li ma dnibniex, inkunu qegħdin ingiddbuh, u kelmtu ma tkunx fina. 

Uliedi, dan qiegħed niktibhulkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna 
għandna difensur quddiem il-Missier, Ġesù Kristu l-ġust. Huwa hu t-tpattija għad-dnubiet 
tagħna, u mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha.  

U b'dan nafu li nagħrfu lil Ġesù: jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu.  

 

RESPONSORJU     
 
R/. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta’ dejjem li kienet għand il-Missier u li wriet ruħha lilna; u 
qegħdin niktbu dan * Biex l-hena tagħkom ikun sħiħ. 
V/. Dawn inkitbu biex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija Bin Alla, u biex bit-twemmin tagħkom 
ikollkom il-ħajja f’Ismu. * Biex l-hena tagħkom ikun sħiħ.  
 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mit-Trattati ta’ l-Isqof Santu Wistin fuq l-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann 
 

Il-ħajja wriet ruħha fil-ġisem 
 

Dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna b’għajnejna, li lejh ħarisna u li messew 
idejna, jiġifieri l-Kelma tal-ħajja. Min hu dak li jista’ jmiss b’idejh il-Kelma, il-Verb, jekk mhux għax il-
Verb ħa l-ġisem u għammar fostna? 

Dan il-Verb, li ħa l-ġisem biex nistgħu mmissuh b’idejna, beda jgħix fil-ġisem li ħa minn 
Marija Verġni: iżda l-Verb mhux dakinhar beda jeżisti, għax hu ken mill-bidu, qal l-Appostlu. Araw, fl-
Ittra tiegħu reġa’ stqarr dak li qal fl-Evanġelju tiegħu, li għadkom kemm smajtu: Fil-bidu kien il-Verb, 
u l-Verb kien għand Alla. 
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Xi ħadd għandu mnejn jaħseb li l-Verb, jiġifieri l-Kelma tal-ħajja, kien xi kelma li qal Kristu, u 
mhux l-istess ġisem ta’ Kristu, li ntmess bl-idejn. Iżda araw x’żied jgħid: Il-ħajja wriet ruħha. Mela l-
Kelma tal-ħajja hi Kristu. 

U minn fejn uriet ruħha? Hija kienet mill-bidu, imma kienet għadha ma wrietx ruħha lill-
bnedmin: intweriet lill-anġli. Li kienu jarawha u jgħixu biha qisha l-ħobż tagħhom. Iżda xi tgħid l-
Iskrittura? Il-bniedem kiel mill-ħobż ta’ l-anġli. 

Mela l-Ħajja wriet ruħha fil-ġisem; hija tqiegħdet fejn setgħet tidher, biex dak li nistgħu 
narawh biss f’qalbna, narawh ukoll b’għajnejna, biex ifejjqilna qlubna. Il-Verb narawh bil-qalb biss, 
iżda l-ġisem narawh ukoll bl-għajnejn minn barra. Kien hemm il-qalb, li minnha stajna naraw il-Verb: 
imma l-Verb ħa l-ġisem, biex nistgħu narawh b’għajnejna, u hekk naqilgħu l-fejqan tal-qalb li minnha 
konna rajna l-Verb. 

Qegħdin nixhdu għaliha, qal: qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta’ dejjem li kienet għand il-
Missier u li wriet ruħha lilna, jiġifieri: uriet ruħha fostna; fi kliem ieħor, b’mod li stajna narawha. 

Mela dak li rajna u smajna, dan se nxandrulkom. Huma raw b’għajnejhom lill-Mulej innifsu 
fil-ġisem, semgħu l-kliem ħiereġ minn fomm il-Mulej, u xandrulna dak li raw u semgħu. U b’hekk 
aħna wkoll smajna, iżda ma rajniex. 

Allura aħna xxurtjati inqas minn dawk li raw u semgħu? Mela kif żied jgħid: Biex intom 
tissieħbu magħna? Huma raw, aħna le, u b’danakollu aħna mseħbin magħhom; għax għandna l-
istess fidi bħalhom. 

U l-għaqda tagħna tkun mal-Missier u ma’ Ibnu Ġesù Kristu. U qegħdin niktbu dan, qal, biex 
l-hena tagħkom ikun sħiħ. Ried ifisser li l-hena sħiħ jinsab fl-istess xirka, fl-istess imħabba, fl-istess 
għaqda. 

 
RESPONSORJU 
  

R/. Dan huwa Ġwanni li, fl-aħħar ikla, kellu rasu tmiss ma’ sider il-Mulej: * L-appostlu 
mbierek, li sar jaf mingħand Ġesù l-misteri tas-sema. 

V/. Minn sider il-Mulej, bħal minn għajn qaddisa, huwa xorob l-ilma ħaj ta’ l-Evanġelju. * L-
Appostlu mbierek, li sar jaf mingħand Ġesù l-misteri tas-sema.  
 
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
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il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 
u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 
Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 
 

TALBA 
 
O Alla, inti wrejtna l-misteri tal-Verb tiegħek permezz ta’ l-appostlu San Ġwann: agħmel li nifhmu 
sewwa kemm nistgħu t-tagħlim li hu fissrilna hekk tajjeb. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix 
u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
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INNU 
 
Serafini mqaddsa, faħħru  
lill-maħbub ta’ Kristu bl-għana:  
aħna wkoll ningħaqdu magħkom  
u nfaħħruh miċ-ċokon tagħna.  
 
Hu għaddielna kull ma tgħallem  
dwar il-Verb etern, Bin Alla:  
kif sar bniedem w għammar fostna,  
u ‘l Missieru qatt ma ħalla.  
 
Hieni int, San Ġwann! Kont wieħed  
mit-tliet xhieda tal-Messija,  
li fit-Tabor rawh fil-glorja,  
u fil-ġnien rawh fl-agunija.  
 
Dehriet kbar ta’ l-għaġeb kellek  
xħin l-Ispirtu refgħek miegħu:  
rajt quddiemek il-misteri  
tal-Ħaruf u l-Knisja tiegħu.  
 
O ruħ verġni, Kristu għażlek  
tkun warajh iben Marija;  
jalla nkunu wliedha bħalek  
u ħut Kristu, bil-qdusija.  
 
Lill-Verb t’Alla, li sar bniedem  
fuq din l-art għall-fidwa tagħna,  
lilu, mal-Missier fl-Ispirtu,  
l-għerf u l-ġieħ, is-sebħ u l-għana. Ammen.  
 
 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Dan hu Ġwanni, l-appostlu u evanġelista, ir-raġel verġni li l-Mulej għażlu u ħabbu iktar milli 
ħabb lill-oħrajn.  

 
Salm 62 (63), 2-9 

  
Alla, Alla tiegħi int; *  

lilek ħerqan infittex.  
Ruħi bil-għatx għalik, †  

għalik imxennaq jiena, *  
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.  

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *  
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.  

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *  
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.  
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Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *  

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.  
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *  

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,  
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *  

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.  
Għax int kont għajnuna għalija, *  

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.  
Miegħek tingħaqad ruħi, *  

int tweżinni bil-leminija tiegħek.  
 
Ant. 1: Dan hu Ġwanni, l-appostlu u evanġelista, ir-raġel verġni li l-Mulej għażlu u ħabbu iktar milli 
ħabb lill-oħrajn.  
Ant. 2: Kristu minn fuq is-salib ħalla l-Omm Verġni tiegħu f’idejn Ġwanni l-verġni.  

 
Kantiku (Dan 3,57-88.56) 

  
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  
 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  
bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  
 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 
  

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  
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faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  
Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  

bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  
Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  

infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  
Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 
  

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.  
Ant. 2: Kristu minn fuq is-salib ħalla l-Omm Verġni tiegħu f’idejn Ġwanni l-verġni.  
Ant. 3: Id-dixxiplu, li Ġesù kien iħobb, qal: Il-Mulej dan, hallelujah. 
 

Salm 149 
  
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħu  
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *  

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom  
Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *  

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!  
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *  

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  
 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *  
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!  

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *  
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,  

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *  
u jagħtu l-kastig lill-popli,  

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *  
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,  

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *  
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. 

Glorja.  
 

Ant. 3: Id-dixxiplu, li Ġesù kien iħobb, qal: Il-Mulej dan, hallelujah.  
 
LEZZJONI QASIRA          Atti 4:19-20  
  

Pietru u Ġwanni wieġbu: Għidulna intom jekk hux sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu 
aktar minnkom milli minn Alla; għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna.  
 
RESPONSORJU QASIR  
 
R/. Int tqegħidhom kapijiet * Fuq l-art kollha. Int tqegħidhom. 
V/. Ifakkru l-isem tiegħek, Mulej. * Fuq l-art kollha. Glorja. Int tqegħidhom. 
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Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Il-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, hallelujah.  
  
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
Il-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, hallelujah.  
  
PREĊI  
 
Ħuti għeżież, bil-ħidma ta’ l-Appostli sirna werrieta tas-sema. Inroddu ħajr lil Alla għall-ġid kollu li 
tana, u ngħidulu:  

Lilek tfaħħar, Mulej, il-ġemgħa ta’ l-Appostli. 
Infaħħruk, Mulej, għax permezz ta’ l-Appostli għaddejt lilna l-mejda tal-Ġisem u d-Demm tiegħek,  
- li bihom tgħajjixna u ssaħħaħna.  
 Lilek tfaħħar, Mulej, il-ġemgħa ta’ l-Appostli. 
Infaħħruk, Mulej, għax l-Appostli ħejjew għalina l-mejda tal-kelma tiegħek. 
- li biha nimtlew bid-dawl u l-ferħ.  
 Lilek tfaħħar, Mulej, il-ġemgħa ta’ l-Appostli. 
Infaħħruk, Mulej, għax fuq l-Appostli bnejt il-Knisja qaddisa tiegħek. 
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- li fiha lkoll ningħaqdu f’ġisem wieħed.  
 Lilek tfaħħar, Mulej, il-ġemgħa ta’ l-Appostli. 
Infaħħruk, Mulej, għax bl-Appostli tajtna l-ħasil tal-magħmudija u indiema, 
- li bih nitnaddfu minn dnubietna kollha. 
 Lilek tfaħħar, Mulej, il-ġemgħa ta’ l-Appostli. 
 
Missierna 
 

Talba 
 

O Alla, inti wrejtna l-misteri tal-Verb tiegħek permezz ta’ l-appostlu San Ġwann: agħmel li 
nifhmu sewwa kemm nistgħu t-tagħlim li hu fissrilna hekk tajjeb. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li 
miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
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Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li itn ħejjejt għall-popli kollha.  
 
 
SALMODIJA (Salmi tal-Ħamis tar-1V ġimgħa) 
 

Salm 118 (119):153-160 
 

XX (Res) 
 

Ħares lejn in-niket tiegħi, u eħlisni, * 
għax jien ma nsejtx il-liġi tiegħek. 

Iddefendi l-kawża tiegħi, u ifdini; * 
agħtini l-ħajja skond il-wegħda tiegħek. 
 

'Il bogħod mill-ħżiena s-salvazzjoni, * 
għax ma jfittxux il-kmandamenti tiegħek. 
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Kbira l-ħniena tiegħek, Mulej; * 
agħtini l-ħajja skond id-digrieti tiegħek. 
 

Ħafna li jagħmlu għalija u jħabbtuni; * 
imma jien ma nitbigħedx mill-preċetti tiegħek. 

Nara 'l dawk li ħallewk u nistkerrahhom, * 
għax ma jħarsux il-kelma tiegħek. 
 

Ara, kif inħobb il-preċetti tiegħek, Mulej; * 
agħtini l-ħajja skond it-tjieba tiegħek. 

Is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek; * 
għal dejjem id-digrieti tal-ġustizzja tiegħek. 

Glorja. 
 

Salm 127 (128) 
 

Hieni kull min jibża' mill-Mulej, * 
kull min jimxi fit-triqat tiegħu! 

Mix-xogħol ta' idejk inti tiekol; * 
hieni int, u riżqek tajjeb! 

Martek tkun bħal dielja għammiela * 
fl-irkejjen ta' darek; 

wliedek bħal xitel taż-żebbuġ * 
madwar il-mejda tiegħek. 

  
Ara, kif ikun imbierek il-bniedem * 

li jibża' mill-Mulej! 
Ibierkek il-Mulej minn Sijon! * 

Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalemm tul ħajtek kollha! 
Jalla tara wlied uliedek! * 

Sliem għal Iżrael! 
 Glorja. 
 

 
 

Salm 128 (129) 
 

Ħabbtuni ħafna sa minn żgħożiti * 
- ħa jgħid hekk Iżrael – 

ħabbtuni ħafna sa minn żgħożiti, * 
imma ma rnexxilhomx jegħlbuni. 

Bil-moħriet għaddew minn fuq dahri, * 
raddiet twal bis-swat għamluli. 

Imma ġust hu l-Mulej, * 
u qatta' minn fuqi l-irbit tal-ħżiena. 

  
Ħa jinfixlu u jmorru lura * 

dawk kollha li jobogħdu 'l Sijon. 
Ikunu bħall-ħaxix tal-bjut, * 

li jinxef qabel ma jikber, 
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li bih il-ħassâd ma jimliex idu, * 
anqas ħadd jorbtu f’qatet quddiemu. 

U ma jgħidux dawk li jkunu għaddejja: † 
"Il-Barka ta' Alla fuqkom! * 
Inberkukom f'isem il-Mulej!" 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
LEZZJONI QASIRA          2 Kor 5:19b-20 
 

Alla fdalna l-messaġġ tal-ħbiberija tagħna miegħu. Mela aħna ambaxxaturi ta’ Kristu, 
bħallikieku Alla stess qiegħed ikellimkom permezz tagħna. Nitlobkom f’isem Kristu: agħmlu ħbieb 
ma’ Alla.  
  
V/. Ma’ l-art kollha jasal leħinhom. 
R/. Mad-dinja kollha jinxtered kliemhom. 
 

Talba 
 

O Alla, inti wrejtna l-misteri tal-Verb tiegħek permezz ta’ l-appostlu San Ġwann: agħmel li 
nifhmu sewwa kemm nistgħu t-tagħlim li hu fissrilna hekk tajjeb. Bi Kristu Sidna. Ammen.  

 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
LEZZJONI QASIRA           Atti 5:12a. 14 
 

Bis-saħħa ta’ l-appostli kienu qegħdin isiru ħafna mirakli u għeġubijiet kbar fost il-poplu. L-
għadd ta’ dawk li kienu jemmnu fil-Mulej, sew irġiel sew nisa, kien dejjem jiżdied u joktor. 
 
V/. Huma ħarsu l-preċetti ta’ Alla.  
R/. U l-kmandamenti tiegħu.  
 

Talba 
 

O Alla, inti wrejtna l-misteri tal-Verb tiegħek permezz ta’ l-appostlu San Ġwann: agħmel li 
nifhmu sewwa kemm nistgħu t-tagħlim li hu fissrilna hekk tajjeb. Bi Kristu Sidna Ammen. 
 
V/. Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
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Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li int ħejjejt għall-popli kollha.  
 
LEZZJONI QASIRA          Atti 5:41-42 
 

L-appostli ħarġu minn quddiem is-Sanhedrin, ferħana talli ġew qeqjusa bħala nies li 
jistħoqqilhom ikunu mmaqdra minħabba l-Isem ta’ Ġesù. U kuljum fit-tempju u fi djarhom, ma kinux 
jehdew jgħallmu u jxandru l-Bxara t-tajba li Ġesù huwa l-Kristu. 
 
V/. Ifirħu u ithennew. 
R/. Għax ismijietkom miktuba is-smewwiet. 
 

Talba 
 

O Alla, inti wrejtna l-misteri tal-Verb tiegħek permezz ta’ l-appostlu San Ġwann: agħmel li 
nifhmu sewwa kemm nistgħu t-tagħlim li hu fissrilna hekk tajjeb. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 

IT-II GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 

 

Kristu, redentur, tad-dinja,  
tal-Missier Iben waħdieni,  
minnu mnissel sa minn dejjem,  
agħti widen għat-talb tagħna. 
 
Dawl u dija ta’ Missierek,  
inti t-tama tal-ġnus kollha;  
b’ħerqa kbira lejk induru,  
għaliex nafu t-tjieba tiegħek.  
 
Salvatur tal-ħniena, ftakar  
li nżilt fostna bniedem bħalna;  
int twelidt mill-Verġni safja  
b’ġisem dgħajjef f’sura tagħna.  
 
F’dawn il-jiem ta’ ferħ, agħtina  
fidi ħajja fik, li għoġbok  
mit-tron tiġi ta’ Missierek  
biex issalva d-dinja kollha.  
 
Is-smewwiet u l-art u l-baħar,  



678 

 

b’kull ma fihom, b’leħen wieħed  
ifaħħruk għall-ġid ta’ l-għaġeb  
li switilna l-miġja tiegħek.  
 
Għalhekk aħna, li ssaffejna 
b’demmek il-qaddis li fdiena,  
b’hena w ferħ, Mulej, ngħannulek  
għanja ġdida f’ġieħ twelidek. 
 
 
Glorja lilek, Kristu Sidna,  
bin Marija, Omm u Verġni;  
mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqaddsa, sa minn qabel is-sebħ bħan-nida 
jien nissiltek. 
 

Salm 109 (110):1-5, 7 
 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * 
"Oqgħod fuq il-lemin tiegħi,  

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * 
mirfes taħt riġlejk." 

  
Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  

 jibgħat il-Mulej minn Sijon: * 
aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek. 

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek  
fuq l-għoljiet imqaddsa, * 

 sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek. 
  
Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * 

"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!"  
Sidi fuq il-leminija tiegħek, * 

hu jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu. 
 

Mill-wied jixrob fi triqtu, * 
għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu. 

 Glorja lill-Missier......... 
 
Ant. 1: Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqaddsa, sa minn qabel is-sebħ bħan-nida 
jien nissiltek. 
Ant. 2: Għand il-Mulej hemm it-tjieba, u l-fidwa għandu bil-kotra.  
 

Salm 129 (130) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: * 
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isma', Sidi, il-leħen tiegħi!  
Ħa jkunu widnejk miftuħa, * 

jiena u nitolbok bil-ħniena. 
  
Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, * 

Sidi, min jista' jżomm sħiħ? 
Imma għandek hemm il-maħfra, * 

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. 
 

Jien lill-Mulej nistenna, * 
ruħi f'kelmtu tittama. 

Tistenna ruħi lil Sidi, * 
aktar milli l-għassiesa s-sebħ. 

  
Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, * 

jistenna Iżrael lill-Mulej!  
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, * 

u l-fidwa għandu bil-kotra. 
Hu li jifdi lil Iżrael * 

minn ħtijietu kollha. 
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Għand il-Mulej hemm it-tjieba, u l-fidwa għandu bil-kotra.  
Ant. 3: Fil-bidu u qabel kull żmien, il-Verb kien Alla; hu llum twieled biex isalva d-dinja.  
 

Kantiku (Kol 1:12-20) 
 

Roddu ħajr lill-Missier, † 

li għamilkom denji * 

li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl.  

Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, * 

u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-għażiż,  

 li bih għandna l-fidwa, * 

il-maħfra tad-dnubiet.  

  

Hu x-xbieha ta' Alla li ma jidhirx, * 

il-kbir fost il-ħlejjaq kollha;  

għax bih kien maħluq kollox, * 

fis-sema u fl-art,  

dak kollu li jidher † 

u dak kollu li ma jidhirx, * 

troni u ħakmiet, prinċipati u setgħat.  

 

Kollox bih u għalih kien maħluq, † 

hu qabel kollox, * 

u kollox fih qiegħed iżomm.  

 

Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja; †  
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hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, * 

sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox.  

Fih għoġobha tgħammar il-milja kollha tad-divinità, *  

fih Alla għoġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu,  

u bid-demm tiegħu, mxerred fuq is-salib,  

ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art.  

 Glorja lill-Missier........ 
 
Ant. 3: Fil-bidu u qabel kull żmien, il-Verb kien Alla; hu llum twieled biex isalva d-dinja.  
 
LEZZJONI QASIRA           Rum 8:3-4 
 

Alla, meta bagħat lil Ibnu f’sura ta’ ġisem midneb, ikkundanna d-dnub fil-ġisem, biex dak li 
b’ġustizzja hu mitlub mil-liġi jseħħ fina li ngħixu mhux skond il-ġisem imma skond l-Ispirtu.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R/. Il-Verb sar bniedem, * Hallelujah, hallelujah. Il-Verb. 
V/. U għammar fostna. * Ħallelujah, hallelujah. Glorja. Il-Verb. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
Bik, Verġni Marija, seħħ dak kollu li l-profeti ħabbru fuq Kristu: int Xebba fit-tnissil ta’ Ibnek, u 
Xebba fi twelidu.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
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Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
Bik, Verġni Marija, seħħ dak kollu li l-profeti ħabbru fuq Kristu: int Xebba fit-tnissil ta’ Ibnek, u 
Xebba fi twelidu.  
 
PREĊI 
 
Ħuti għeżież, Alla l-Missier bagħtilna lil Ibnu, għax ħabbna bla qjies. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u 
ngħidulu:  

Il-grazzja ta’ Ibnek tkun magħna, Mulej. 
Alla ta’ l-imħabba, Missier Sidna Ġesù Kristu, int ħennejt għalina meta konna miexja fid-dlamijiet; 
- ilqa’ t-talb li qegħdin nagħmlulek għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. 
Ftakar, Mulej, fil-Knisja tiegħek, imxerrda mad-dinja kollha:  
- agħti l-barka u s-sliem lill-poplu nisrani tiegħek.  
Missier ta’ kulħadd, agħmel li l-popli kollha jkunu fil-paċi bejniethom, u dawwrilhom għajnejhom 
lejn Ibnek: 
- u imla bl-ispirtu tal-paċi lil dawk kollha li jmexxuhom.  
Int, fil-miġja ta’ Ibnek, bgħatt ixxandar is-sliem fuq l-art:  
- agħti s-sliem ta’ dejjem lil ħutna l-mejtin.  
 
Missierna 

Talba 
 

O Alla li tista’ kollox, aħna mtlejna bid-dawl ġdid tal-Verb tiegħek magħmul bniedem; agħmel, 
għalhekk, li d-dawl tal-fidi, li qiegħed jiddi f’ruħna, ikun jidher ukoll fl-għemil tagħna. B’Ibnek Ġesù 
Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U 

TAS-SOLENNITAJIET 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
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ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
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INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 90 
 

Għad-dell tal-Għoli 
 

Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19). 
 
Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *  

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,  
għid lill-Mulej: †  

“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *  
Alla tiegħi, jien fik nittama.”  

 
Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *  

u mill-mard tal-mewt.  
Bir-rix tiegħu jgħattik, *  

u taħt ġwenħajh tistkenn.  
Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *  

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,  
minn pesta li tixtered fid-dlam, *  

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.  
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Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *  
u għaxart elef fuq lemintek  

imma lejk id-deni ma jersaqx, *  
għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.  

Int dan tarah biss b’għajnejk, *  
tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.  

Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *  
għamilt il-Għoli għamara tiegħek.  

 
Ebda deni ma jiġrilek, *  

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.  
Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *  

u jħarsuk fi triqatek kollha.  
Fuq idejhom jerfgħuk, *  

li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.  
Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *  

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.  
 
La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *  

la għaraf ismi, jiena nħarsu.  
Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †  

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegĦu, *  
neħilsu u nerfagħlu ġiehu;  

u b’għomor twil nimlieh, *  
nurih is-salvazzjoni tiegħi.  

Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
LEZZJONI QASIRA Apok 22, 4-5 
 
Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u  
ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun  
jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
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Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int Ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
 

Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;  
issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull  
deni, biex nerġgħu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
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jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
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28 ta’ Diċembru 

IL-QADDISIN INNOĊENTI MARTRI 

FESTA 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lill-Innoċenti martri bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lill-Innoċenti martri bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lill-Innoċenti martri bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 

Għaliex hu Alla tagħna,  
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  

 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lill-Innoċenti martri bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lill-Innoċenti martri bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
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u triqati ma jagħrfux.' 
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lill-Innoċenti martri bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Kristu, li twieled għalina, żejjen lill-Innoċenti martri bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

B’ferħ mill-qalb inħollu lsienna  
fit-tifħir lill-Innoċenti,  
għax jekk l-art bkiethom mitlufa,  
iżda telgħu hienja s-sema. 
 
Sultan kiefer hawn qeridhom,  
imma r-Re tal-glorja ħabbhom,  
u malajr sejjħilhom għandu  
biex jimliehom b’dawl saltnatu. 
 
Ġemgħa tfal minn sentejn ‘l isfel  
taw lil Kristu l-isbaħ xhieda  
b’mewt bla ħtija, w l-anġli t’Alla  
ferħanin seħbuhom magħhom. 
 
Kemm tassew hi mbierka Betlem!  
Hi, fost ħafna l-ewwel waħda  
li offriet vittmi bikrija  
lill-Feddej imwieled fiha.  
 
Issa jiddu, kollhom bjuda,  
bħal kuruna tat-tron tiegħu,  
għax fid-demm tal-Ħaruf t’Alla  
kellhom grazzja jaħslu lbieshom.  
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Glorja lilek, Kristu Sidna,  
Bin Marija, Omm u Verġni;  
mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: It-tfal iż-żgħar tiegħek qabżu bil-ferħ qishom ħrief u faħħru l-kobor tiegħek, Mulej għax int 
ħlisthom.  
 

Salm 2 

 

Għaliex jixxewwxu l-ġnus, * 
u l-popli jreddnu għal xejn? 

Is-slaten ta' l-art iqumu, † 
u l-kbarat jiftiehmu bejniethom * 
kontra l-Mulej u l-Midluk tiegħu: 

"Ħa nkissru l-ktajjen tagħhom, * 
u ntajjru minn fuqna l-irbit tagħhom!" 

 
Dak li hu fis-smewwiet jidħak bihom, * 

il-Mulej biċ-ċajt jeħodhom. 
Mbagħad ikellimhom bil-herra, * 

bil-qilla tiegħu jkexkixhom: 
"Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi, * 

fuq Sijon, l-għolja mqaddsa tiegħi!" 
Irrid inxandar id-digriet tal-Mulej; * 

hu qalli: "Ibni int, jien illum nissiltek. 
Itlobni, u l-ġnus nagħtik b'wirtek, * 

u truf l-art bi priża tiegħek. 
B'virġa tal-ħadid int tkissirhom, * 

bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom." 
 
U issa, slaten, ifhmu sewwa; * 

twiddbu, intom li taħkmu l-art. 
Aqdu lill-Mulej bil-biża', * 

u bir-rogħda riġlejh busu, 
li ma jagħdabx u intom tinqerdu, * 

għax malajr tixgħel il-qilla tiegħu.  
Hienja dawk kollha * 

li jistkennu fih! 
Glorja. 
Ant. 1: It-tfal iż-żgħar tiegħek qabżu bil-ferħ qishom ħrief u faħħru l-kobor tiegħek, Mulej għax int 
ħlisthom.  
Ant.2: Dawn kienu mifdijin minn fost il-bnedmin, l-ewwel frott għal Alla u għall-Ħaruf: huma bla 
tebgħa quddiem it-tron ta’ Alla. 

 

Salm 32 (33) 
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I 

 

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. 

Għannulu għanja ġdida; * 
għajjtu bil-ferħ, doqqulu bis-sengħa. 
 

Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej, * 
kollox bil-fedeltà huwa għamel. 

Hu jħobb id-dritt u s-sewwa; * 
bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. 

Bil-kelma tal-Mulej saru s-smewwiet, * 
u b'nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom. 

Bħal f'ġarra l-ilmijiet ġabar, * 
u l-ibħra kbar fi mħażen. 
 

Ħa tibża' mill-Mulej l-art kollha; * 
jitbeżża' minnu kull min jgħammar fid-dinja. 

Għax hu tkellem, u hi saret; * 
hu ordna, u hi twaqqfet. 

Il-Mulej ixejjen il-fehmiet tal-ġnus, * 
ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. 

Imma l-fehma tal-Mulej tibqa' għal dejjem, * 
minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. 

 Glorja. 
 
Ant.2: Dawn kienu mifdijin minn fost il-bnedmin, l-ewwel frott għal Alla u għall-Ħaruf: huma bla 
tebgħa quddiem it-tron ta’ Alla. 
Ant. 3: Jinżel fuqhom l-hena għal dejjem: hena u ferħ jiksbu, u jgħibu n-niket u t-tnehid 

II 

 

Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu, * 
il-poplu li hu għażel b'wirtu. 

Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej, * 
u jara l-bnedmin kollha; 

mill-post fejn jgħammar jistħarreġ * 
fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art. 

Hu jsawwar il-qalb ta' kull wieħed, * 
u jagħraf għemilhom kollu. 
 

Ma jagħmel xejn is-sultan bl-eżerċtu tiegħu kollu, * 
anqas ma jeħlisha l-gwerrier bil-ħila kollha tiegħu. 

Xejn ma jiswa ż-żiemel għar-rebħa, * 
b'saħħtu kollha 'l ħadd ma jeħles. 

Araw, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, * 
fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu, 

biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom, * 
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u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. 
 

Ruħna tixxennaq għall-Mulej; * 
hu l-għajnuna u t-tarka tagħna. 

Fih jinsab l-hena ta' qalbna, * 
fl-isem qaddis tiegħu t-tama tagħna. 

Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, * 
kif fik hi t-tama tagħna. 

 Glorja. 
 

Ant. 3: Jinżel fuqhom l-hena għal dejjem: hena u ferħ jiksbu, u jgħibu n-niket u t-tnehid 
 
V/. Il-qaddisin għannew għanja ġdida quddiem it-tron ta’ Alla u l-Ħaruf. 
R/. U leħinhom instema’ jidwi fuq l-art.  
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu         Eż 1:8-16. 22 

 
Il-qtil tat-tfal tal-Lhud fl-Eġittu 

 
 F’dak iż-żmien: Sar sultan ġdid fl-Eġittu, li ma kienx jaf lil Ġużeppi, u qal lill-poplu tiegħu: "Araw, il-
poplu ta' wlied Iżrael kiber ħafna u sar aqwa minna. Ejjew nimxu bil-għaqal miegħu, li ma jikbirx 
aktar u tqum xi gwerra, jingħaqad ma' l-għedewwa tagħna, jaħbat għalina, u jitlaq 'il barra mill-
pajjiż."  

U għamlu mgħallmin tax-xogħol fuqhom, biex jgħakksuhom b'xogħol iebes. U hekk lill-
Fargħun bnewlu l-ibliet ta' l-imħażen: Fitom u Ragħamses. Imma aktar ma kienu jgħakksuhom, aktar 
kienu joktru u jixterdu; u l-Eġizzjani bdew jitbeżżgħu minn ulied Iżrael. Imlewlhom ħajjithom bl-
imrar u bix-xogħol iebes fit-tafal u l-madum, u bix-xogħol fir-raba'; f'kull xogħol li kienu 
jqabbduhom, kienu jħaddmuhom bl-aħrax. 

Mbagħad is-sultan ta' l-Eġittu ordna lill-qwiebel ta’ l-Għebrej, li waħda kien jisimha Sefora u 
l-oħra Fuwa, u qalilhom: "Meta tkunu qegħdin tgħinu lin-nisa Għebrej, araw malajr tkunx tifel jew 
tifla; jekk tifel, oqtluh; jekk tifla, ħalluha tgħix." 
  Mbagħad il-Fargħun ikkmanda lill-poplu kollu tiegħu, u qalilhom: "Kull tifel li jitwieled lill-
Għebrej ixħtuh fix-xmara Nil, u bniet ħalluhom jgħixu lkoll." 
 
RESPONSORJU     Iż 65:19; Apok 21:4. 5     
R/. Jien nitgħaxxaq bil-poplu tiegħi: * Ma jinstemax aktar leħen il-biki, anqas leħen in-niket.  
V/. Ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki jew għajat jew tbatija ma jkun hemm iżjed. Ara, se 
nġedded kollox. * Ma jinstemax aktar leħen il-biki, anqas leħen in-niket.  
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof San Quodvultdeus 
 

Għadhom anqas jafu jitkellmu, u digà 
qegħdin jistqarru ‘l Kristu 

 
 Twieled it-tifel, tarbija ċkejkna, li hu s-Sultan il-Kbir. Il-kewkba wasslet lill- maġi ħdejh mill-
bogħod; u ġew jaduraw lil dak li għalkemm mimdud f’maxtura iżda jsaltan fuq is-smewwiet u fuq l-
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art. Il-maġi xandru t-twelid tas-Sultan, u Erodi tħawwad. Ried joqtlu biex ma jitlifx is-saltna. Kieku 
emmen fih, kien jista’ jserraħ rasu mis-saltna tiegħu ta’ l-art, u kien isaltan għal dejjem fil-ħajja l-
oħra.  
 Għaliex beżżgħetek, Erodi, l-aħbar tat-twelid tas-Sultan? Hu ma ġiex biex ikeċċi lilek, imma 
biex jegħleb lix-xitan. Int ma fhimt xejn minn dan, u għalhekk tħawwadt u wrejt il-qilla tiegħek; biex 
teqred lil dak il-wieħed li fittixt, sirt aħrax u qtilt dawk it-trabi kollha! 
 Ebda ħniena ma ħassejt għall-ommijiet u l-missirijiet jibku u jolfqu minħabba l-qtil ta’ 
wliedhom, anqas għat-trabi tagħhom iwerżqu u jixhru. Fnejt il-ħajja tat-tfal, għax il-biża’ fnielek 
qalbek; mingħalik se tgħix ħajja twila jekk il-ħsieb tiegħek iseħħ, int li ridt teqred lill-istess Ħajja. 
 Hu, l-għajn tal-grazzja, ċkejken imma kbir, li issa hu mindud fil-maxtura, għad iwerwrek fuq 
it-tron tiegħek: bla ma taf, inqeda bik għall-ħsibijiet tiegħu, biex jeħles l-erwieħ mill-jasar tax-xitan. 
Ħa ħsieb ulied l-għedewwa u għamilhom ulied adottivi.  
 It-tfal mietu għal Kristu bla ma jafu; il-ġenituri bkew ‘l uliedhom li mietu martri; Kristu 
għamel xhieda tajba tiegħu lil dawk li kienu għadhom ma jafux jitkellmu. Araw kif isaltan dak li ġie 
biex isaltan hekk! Araw, il-ħellies diġà beda jeħlisna, is-salvatur diġà beda jsalvana! 
 Iżda int, Erodi, billi ma kont taf xejn minn dan, tħawwadt u wrejt il-qilla tiegħek; iżda b’dik l-
istess qilla tiegħek kontra t-tifel kont ġa toqgħod għal li ried hu, u int ma kontx taf. 
 Kemm hu kbir id-don tal-grazzja! X’merti kellhom it-trabi biex jaqilgħu grazzja ta’ rebħa bħal 
din? Għadhom ma jafux jitkellmu, u ġa qegħdin jistqarru ‘l Kristu. Għadhom bla ħila li jxejjru 
jdejhom u jitqabdu, u ġa qegħdin ixejjru l-palma tar-rebħa.  
 
RESPONSORJU 
  
R/. Taw qima lil dak li hu ħaj għal dejjem ta’ dejjem. * U qiegħdu l-kuruni tagħhom quddiem it-tron 
tal-Mulej, Alla tagħhom. 
V/. Inxteħtu wiċċhom fl-art quddiem it-tron, ibierku lil dak li hu ħaj għal dejjem ta’ dejjem. * U 
qiegħdu l-kuruni tagħhom quddiem it-tron tal-Mulej, Alla tagħhom.  
 
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 



693 

 

u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 
Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 
 

TALBA 
 
 O Alla, f’dan il-jum it-Trabi Innoċenti martri xandru t-tifħir tiegħek mhux bil-kliem iżda bil-
mewt tagħhom: agħmel li l-fidi li nistqarru b’fommna nuruha wkoll fl-imġiba ta’ ħajjitna. B’Ibnek 
Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ 
dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
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Beża’ Erodi meta sema’  
li s-Sultan tas-slaten twieled  
b’jedd li jieħu t-tron ta’ David  
ħalli jmexxi l-poplu tiegħu. 
 
Tilef għaqlu w għaġġel jibgħat  
is-suldati tiegħu f’Betlem,  
biex itemm it-trabi kollha  
f’dik il-belt, minn sentejn ‘l isfel. 
 
X’fejda jsib f’delitt hekk waħxi,  
u x’jistenna bih Erodi?  
Fost tant vittmi, Kristu waħdu  
jeħles bgħid mill-qilla tiegħu.  
 
Sliem għalikom, fjur tal-martri,  
li, bħal ward maħtuf minn riefnu,  
hekk kif ftahtu dlonk tqaċċattu  
bl-id ta’ dak li ried demm Kristu. 
 
Merħla ħrief, l-ewwel offerta  
fost eluf ta’ vittmi mqaddsa  
tlajtu fuq l-altar imżejjna  
bil-kuruni u l-palm tar-rebħa.  
 
Glorja lilek, Kristu Sidna,  
Bin Marija, Omm u Verġni;  
mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen. 
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Il-Mulej jgħid: Dawn jimxu miegħi libsin l-abjad, għax jistħoqqilhom.  
 

Salm 62 (63), 2-9 
  
Alla, Alla tiegħi int; *  

lilek ħerqan infittex.  
Ruħi bilgħatx għalik, †  

għalik imxennaq jiena, *  
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.  

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *  
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.  

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *  
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.  

 
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *  

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.  
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *  
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u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,  
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *  

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.  
Għax int kont għajnuna għalija, *  

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.  
Miegħek tingħaqad ruħi, *  

int tweżinni bil-leminija tiegħek.  
Glorja. 
 
Ant. 1: Il-Mulej jgħid: Dawn jimxu miegħi libsin l-abjad, għax jistħoqqilhom.  
Ant. 2: Dawn iż-żgħar taw foħrija lil Alla: huma xandru b’mewthom dak li kienu għadhom żgħar wisq 
biex ixandruh b’fommhom.  
 

Kantiku (Dan 3,57-88.56) 
  
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  
 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  
bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  
 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 
  

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  
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Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 
  

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.  
 
Ant. 2: Dawn iż-żgħar taw foħrija lil Alla: huma xandru b’mewthom dak li kienu għadhom żgħar wisq 
biex ixandruh b’fommhom.  
Ant. 3: Minn fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib int ħejjejt tifħir għalik permezz ta’ l-istess għedewwa 
tiegħek. 
 

Salm 149 
  
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħuħ  
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *  

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom  
Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *  

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!  
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *  

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  
 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *  
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!  

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *  
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,  

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *  
u jagħtu l-kastig lill-popli,  

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *  
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,  

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *  
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.  
 

Ant. 3: Minn fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib int ħejjejt tifħir għalik permezz ta’ l-istess għedewwa 
tiegħek. 
 
LEZZJONI QASIRA           Ġer 31:15  
  
Hekk jgħid il-Mulej: Instema’ leħen f’Rama, ilfiq u biki ta’ qsim il-qalb! Rakel imbikkija fuq uliedha, u 
ma tridx min ifarraġha għal uliedha, għax m’humiex aktar.  
 
RESPONSORJU QASIR  
 
R/. Il-bnedmin tajba u qaddisa * Jgħixu għal dejjem. Il-bnedmin. 
V/. Il-ħlas tagħhom f’idejn il-Mulej. * Jgħixu għal dejjem. Glorja. Il-bniedem.  
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Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 It-tfal innoċenti ħadu l-mewt għal Kristu; sultan ħażin qatilhom għadhom trabi tal-ħalib! Issa mexjin 
wara l-Ħaruf bla tebgħa, u jtennu bla heda: Glorja lilek, Mulej. 
 
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 It-tfal innoċenti ħadu l-mewt għal Kristu; sultan ħażin qatilhom għadhom trabi tal-ħalib! Issa 
mexjin wara l-Ħaruf bla tebgħa, u jtennu bla heda: Glorja lilek, Mulej. 
  
PREĊI  
 
Kristu ħareġ rebbieħ fuq sultan qalil, mhux bis-saħħa ta’ suldati armati iżda b’eżerċtu ta’ trabi jiddu 
fl-ilbiesi bojod tagħhom. Nagħtuh glorja, u b’leħen ta’ ferħ intennulu: 

Lilek ifaħħru l-qtajja tal-martri rebbieħa kollhom bjuda.  
Kristu, it-trabi Innoċenti tawk ix-xhieda tagħhom mhux bil-kliem iżda b’demmhom:  
- agħtina li nistqarruk bil-kliem u bl-għemil quddiem il-bnedmin. 
Bil-grazzja tiegħek stħaqqilhom il-premju tar-rebħa meta kienu għadhom bla ħila li jitqabdu: 
- bl-għajnuna ta’ dawn ir-rebbieħa, tħalliniex naqgħu fit-taqbida.  
Int ħsilt f’demmek l-ilbiesi tat-tfal Innoċenti:  
- naddaf lilna wkoll minn kull ħażen.  
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Inti bgħatt it-tfal martri lejn is-sema qabel kulħadd, bħala l-ewwel frott tas-saltna tiegħek: 
- tħallix li aħna nibqgħu barra mill-mejda tiegħek ta’ dejjem.  
Fi ċkunitek int ukoll ġarrabt il-persekuzzjoni u t-turufnament:  
- biegħed mit-tfal kollha t-tehdid ta’ l-għakx, tal-gwerra u ta’ kull hemm. 
  
Missierna 
 

Talba 
 
O Alla, f’dan il-jum it-Trabi Innoċenti martri xandru t-tifħir tiegħek mhux bil-kliem iżda bil-mewt 
tagħhom: agħmel li l-fidi li nistqarru b’fommna nuruha wkoll fl-imġiba ta’ ħajjitna. B’Ibnek Ġesù 
Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
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Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li itn ħejjejt għall-popli kollha.  
 
 
SALMODIJA (Salmi tal-Ġimgħa tar-IV ġimgħa) 
 

Salm 118 (119):161-168 
 

XXI (Sin) 
 

Il-kbarat għal xejn b'xejn jagħmlu għalija, * 
imma minn kelmtek tibża' qalbi. 

Ferħan jien minħabba l-wegħda tiegħek, * 
bħal min isib xi priża kbira. 
 

Il-qerq nobogħdu u nistkerrhu, * 
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imma l-liġi tiegħek inħobbha. 
Seba' darbiet kull jum infaħħrek * 

għad-digrieti ġusti tiegħek. 
 

Sliem bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek; * 
ma hemm ebda tfixkil għalihom. 

Nistenna s-salvazzjoni tiegħek, Mulej; * 
u nħares il-kmandamenti tiegħek. 
 

Ruħi tħares il-preċetti tiegħek; * 
u jiena nħobbhom ħafna. 

Inħares il-preċetti u l-kmandamenti tiegħek; * 
quddiem għajnejk l-imġiba tiegħi kollha. 

Glorja. 
 

Salm 132 (133) 
 

Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa, * 
li l-aħwa jgħammru flimkien!  

Bħal żejt mill-aħjar imsawwab fuq ir-ras, * 
li jinżel mal-leħja tiegħu, 

li jinżel mal-leħja ta' Aron, * 
sa fuq l-għonq ta' ħwejġu. 

Hu bħan-nida tal-Ħermon, * 
li tinżel fuq l-għoljiet ta' Sijon; 

għax hemm il-Mulej jagħti l-barka, * 
hemm jagħti l-ħajja għal dejjem. 

 Glorja. 
 

Salm 139 (140):1-9. 13-14 
 

Eħlisni, Mulej, mill-bnedmin ħżiena, * 
min-nies tad-dnewwa ħarisni, 

li f'qalbhom inisslu ħsibijiet ħżiena, * 
li jqajjmu l-ġlied kuljum. 

Ilsienhom daqs tas-serp isinnu, * 
semm ta' lifgħa taħt xufftejhom. 

  
Żommni, Mulej, minn idejn il-ħżiena, † 

minn-nies tad-dnewwa ħarisni, * 
li ħsiebhom hu li jfixkluni. 

Nies kburin ħejjewli nassa, † 
firxuli l-ħbula bħal xibka, * 
u tul it-triq nasbu għalija. 

  
Jien għedt lill-Mulej: "Int Alla tiegħi; * 

isma', Mulej, leħen it-tħannin tiegħi." 
Sidi Mulej, fortizza tas-salvazzjoni tiegħi, * 

inti l-għata ta' rasi f'jum it-taqbida.  
Taqtgħalhomx xewqithom, Mulej, lill-ħżiena, * 
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tħallihomx jilħqu l-għanijiet tagħhom. 
 

Jien naf li l-Mulej jagħmel ħaqq ma' l-imsejken, * 
u jagħti raġun lill-fqajjar. 

Iva, il-ġusti jfaħħru ismek; * 
u t-tajbin jgħammru quddiemek. 

 Glorja. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. 
  
LEZZJONI QASIRA Lam 1:16 
 
Jiena mbikkija, bid-dmugħ nieżel minn għajnejja: uliedi mitlufa, għax l-għadu għeleb.  
  
V/. Il-Mulej libbishom bil-ferħ.  
R/. Kuruna ta’ ġmiel kbir qegħdilhom fuq rashom. 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
LEZZJONI QASIRA            Lam 2:11 
 

Għarraqt għajnejja bil-biki, qalbi mqanqla ġewwa fija, għax it-tfal u t-trabi mifnija fil-pjazez 
tal-belt.  
 
V/. It-tajbin jgħixu għal dejjem.  
R/. Il-ħlas tagħhom mingħand il-Mulej.  
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li int ħejjejt għall-popli kollha.  
 
LEZZJONI QASIRA         Ġer 31:16. 17a 
 

Issemmax iżjed biki, reġġa lura d-dmugħ minn għajnejk, għax hemm ħlas għal xogħlok, 
hemm tama għalik għal li ġej, jgħid il-Mulej.  
 
V/. Bil-glorja jithennew ħbiebu.  
R/. U jaqbżu bil-ferħ fl-għamara tagħhom 
  

Talba 
 

 O Alla, f’dan il-jum it-Trabi Innoċenti martri xandru t-tifħir tiegħek mhux bil-kliem iżda bil-
mewt tagħhom: agħmel li l-fidi li nistqarru b’fommna nuruha wkoll fl-imġiba ta’ ħajjitna. Bi Kristu 
Sidna. Ammen. 
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Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
IT-II GĦASAR (Tal-Milied) 

 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Kristu, redentur, tad-dinja,  
tal-Missier Iben waħdieni,  
minnu mnissel sa minn dejjem,  
agħti widen għat-talb tagħna. 
 
Dawl u dija ta’ Missierek,  
inti t-tama tal-ġnus kollha;  
b’ħerqa kbira lejk induru,  
għaliex nafu t-tjieba tiegħek.  
 
Salvatur tal-ħniena, ftakar  
li nżilt fostna bniedem bħalna;  
int twelidt mill-Verġni safja  
b’ġisem dgħajjef f’sura tagħna.  
 
F’dawn il-jiem ta’ ferħ, agħtina  
fidi ħajja fik, li għoġbok  
mit-tron tiġi ta’ Missierek  
biex issalva d-dinja kollha.  
 
Is-smewwiet u l-art u l-baħar,  
b’kull ma fihom, b’leħen wieħed  
ifaħħruk għall-ġid ta’ l-għaġeb  
li switilna l-miġja tiegħek.  
 
Għalhekk aħna, li ssaffejna 
b’demmek il-qaddis li fdiena,  
b’hena w ferħ, Mulej, ngħannulek  
għanja ġdida f’ġieħ twelidek. 
 
Glorja lilek, Kristu Sidna,  
bin Marija, Omm u Verġni;  
mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqaddsa, sa minn qabel is-sebħ bħan-nida 
jien nissiltek. 
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Salm 109 (110):1-5, 7 

 
Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * 

"Oqgħod fuq il-lemin tiegħi,  
sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * 

mirfes taħt riġlejk." 
  
Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  

 jibgħat il-Mulej minn Sijon: * 
aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek. 

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek  
fuq l-għoljiet imqaddsa, * 

 sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek. 
  
Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * 

"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!"  
Sidi fuq il-leminija tiegħek, * 

hu jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu. 
 

Mill-wied jixrob fi triqtu, * 
għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu. 

 Glorja lill-Missier......... 
 
Ant. 1: Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqaddsa, sa minn qabel is-sebħ bħan-nida 
jien nissiltek. 
Ant. 2: Għand il-Mulej hemm it-tjieba, u l-fidwa għandu bil-kotra.  
 

Salm 129 (130) 
 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: * 
isma', Sidi, il-leħen tiegħi!  

Ħa jkunu widnejk miftuħa, * 
jiena u nitolbok bil-ħniena. 

  
Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, * 

Sidi, min jista' jżomm sħiħ? 
Imma għandek hemm il-maħfra, * 

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. 
 

Jien lill-Mulej nistenna, * 
ruħi f'kelmtu tittama. 

Tistenna ruħi lil Sidi, * 
aktar milli l-għassiesa s-sebħ. 

  
Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, * 

jistenna Iżrael lill-Mulej!  
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, * 

u l-fidwa għandu bil-kotra. 
Hu li jifdi lil Iżrael * 
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minn ħtijietu kollha. 
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Għand il-Mulej hemm it-tjieba, u l-fidwa għandu bil-kotra.  
Ant. 3: Fil-bidu u qabel kull żmien, il-Verb kien Alla; hu llum twieled biex isalva d-dinja.  
 

Kantiku (Kol 1:12-20) 
 

Roddu ħajr lill-Missier, † 

li għamilkom denji * 

li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl.  

Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, * 

u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-għażiż,  

 li bih għandna l-fidwa, * 

il-maħfra tad-dnubiet.  

  

Hu x-xbieha ta' Alla li ma jidhirx, * 

il-kbir fost il-ħlejjaq kollha;  

għax bih kien maħluq kollox, * 

fis-sema u fl-art,  

dak kollu li jidher † 

u dak kollu li ma jidhirx, * 

troni u ħakmiet, prinċipati u setgħat.  

 

Kollox bih u għalih kien maħluq, † 

hu qabel kollox, * 

u kollox fih qiegħed iżomm.  

 

Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja; †  

hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, * 

sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox.  

Fih għoġobha tgħammar il-milja kollha tad-divinità, *  

fih Alla għoġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu,  

u bid-demm tiegħu, mxerred fuq is-salib,  

ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art.  

 Glorja lill-Missier........ 
 
Ant. 3: Fil-bidu u qabel kull żmien, il-Verb kien Alla; hu llum twieled biex isalva d-dinja.  
 
LEZZJONI QASIRA           Ef 2:3b-5 
 

Aħna konna minna nfusna wlied il-korla, bħall-bqija tal-bnedmin. Imma Alla, għani fil-
ħniena, bis-saħħa ta’ l-imħabba kbira li biha ħabbna, meta konna mejta minħabba dnubietna, tana 
ħajja ġdida flimkien ma’ Kristu. 
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R/. Il-Verb sar bniedem, * Hallelujah, hallelujah. Il-Verb. 
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V/. U għammar fostna. * Ħallelujah, hallelujah. Glorja. Il-Verb. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Il-Verġni qaddisa u safja ġiebet lil Alla fid-dinja għalina f’sura ta’ tarbija: ninxteħtu lkoll 
quddiemu, għax ġie biex isalvana.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Il-Verġni qaddisa u safja ġiebet lil Alla fid-dinja għalina f’sura ta’ tarbija: ninxteħtu lkoll 
quddiemu, għax ġie biex isalvana.  
 
PREĊI 
 
Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi. 
B’qalbna qawwija f’din it-tama, nitolbuh u ngħidulu: 

Il-grazzja ta’ Ibnek tkun magħna, Mulej.  
Alla ta’ l-imħabba u s-sliem, ġedded il-fidi ta’ l-insara kollha fl-inkarnazzjoni ta’ Ibnek: 
- biex jibqgħu dejjem iroddulek ħajr.  
Qawwi t-tama tal-morda u l-foqra u x-xjuħ tagħna:  
- għin lill-maħqurin, qawwi l-qalb ta’ min qata’ jiesu, u farraġ lill-imnikktin. 
Ftakar f’dawk kollha li jinsabu fil-ħabs:  
- u f’dawk li huma eżiljati minn pajjiżhom.  
Fit-twelid ta’ Ibnek semmajtna l-anġli jfaħħruk:  
- agħmel li ħutna l-mejtin jiġu jfaħħruk għal dejjem mal-qtajja’ tas-sema. 
 
Missierna 

Talba 
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 O Alla, int b’mod ta’ l-għaġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu, u b’għaġeb akbar ġeddidtu 
wara li waqa’; agħmel li nissieħbu ma’ Kristu fin-natura tiegħu ta’ Alla, kif hu għoġbu jieħu sehem 
magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Hu, li hu Alla, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-
Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U 
TAS-SOLENNITAJIET 

V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
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Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 90 
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Għad-dell tal-Għoli 

Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19). 
 
Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *  

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,  
għid lill-Mulej: †  

“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *  
Alla tiegħi, jien fik nittama.”  

 
Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *  

u mill-mard tal-mewt.  
Bir-rix tiegħu jgħattik, *  

u taħt ġwenħajh tistkenn.  
Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *  

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,  
minn pesta li tixtered fid-dlam, *  

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.  
 
Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *  

u għaxart elef fuq lemintek  
imma lejk id-deni ma jersaqx, *  

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.  
Int dan tarah biss b’għajnejk, *  

tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.  
Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *  

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.  
 
Ebda deni ma jiġrilek, *  

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.  
Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *  

u jħarsuk fi triqatek kollha.  
Fuq idejhom jerfgħuk, *  

li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.  
Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *  

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.  
 
La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *  

la għaraf ismi, jiena nħarsu.  
Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †  

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, *  
neħilsu u nerfagħlu ġiehu;  

u b’għomor twil nimlieh, *  
nurih is-salvazzjoni tiegħi.  

Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl. 
 
Z.GĦ:  
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Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA          Apok 22, 4-5 
  
Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u  
ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun  
jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU          Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;  
issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull  
deni, biex nerġgĦu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
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xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
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la twarrabx minn quddiemek  
it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  
o Verġni glorjuża u mbierka.  
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29 ta’ Diċembru 

IL-5 JUM FOST L-OTTAVA TAL-MILIED 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 

Għaliex hu Alla tagħna,  
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  

 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
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Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Bjuda li tgħammex, sa minn dejjem Alla,  
Kristu, ġejt fostna dawl u ħajja tagħna,  
ġejt sabiex tkun għall-mard tal-bniedem duwa,  

u bieb tas-salvazzjoni.  
 
Qtajja’ ta’ anġli jferrxu ma’ l-art kollha  
għana tas-sema, li żmien ġdid iħabbar:  
sebħ lill-Missier ixandru, sliem u hena  

lil dawk li jogħġbu lilu. 
 
Ċkejken, f’maxtura, fuq il-ħlejjaq taħkem,  
Iben ta’ Xebba mqaddsa, bla mittiefsa,  
Kristu, ġa rbaħt għalik id-dinja kollha,  

biex dejjem tibqa’ tħobbok. 
 
Għoġbok titwieled biex tagħtina s-sema,  
sirt wieħed minna, b’ġisem bħalna mlibbes;  
ġedded lil ruħna, iġbed lejk ‘il qlubna  

bi rbit ta’ mħabba safja.  
 
B’ferħ għalenija ngħollu b’leħen wieħed  
f’xirka ma’ l-anġli għanja ta’ foħrija:  
lilek u lill-Missier u lill-Imħabba,  

tifħir u sebħ għal dejjem. Ammen. 
 

SALMODIJA 
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Ant. 1: Il-Mulej ta l-eżerċti magħna, fortizza għalina Alla ta’ Ġakobb. 

 

Salm 45 (46) 

 

Kenn u qawwa hu Alla għalina, * 
għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq. 

Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titriegħed, * 
jew jiġġarrfu l-muntanji f'nofs il-baħar; 

anqas jekk jgħajjtu u jogħlew ilmijietu, * 
jew jitheżhżu l-muntanji bit-tqanqil tiegħu. 
 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, * 
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb! 

 Hemm xmara li s-swieqi tagħha 
iferrħu l-belt ta' Alla, * 

 l-għamara qaddisa ta' l-Għoli. 
Hemm Alla f'nofsha, ma titħarrikx; * 

jgħinha Alla mat-tbexbix tas-sebħ. 
Triegħdu l-ġnus, iġġarrfu s-saltniet, * 

iddewwbet l-art, malli semma' leħnu. 
 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, * 
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb! 
 

Ejjew, araw x'għamel il-Mulej, * 
għemejjel ta' l-għaġeb fuq l-art. 

Iwaqqaf il-gwerer sa tarf l-art; † 
l-ark jaqsam u l-lanza jkisser, * 
jaħraq it-tarka bin-nar, u jgħid: 

"Biżżejjed! Kunu afu li jien Alla; * 
għoli fuq il-ġnus, għoli fuq l-art!" 
 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, * 
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb! 

Glorja. 
 
Ant. 1: Il-Mulej ta l-eżerċti magħna, fortizza għalina Alla ta’ Ġakobb. 

Ant. 2: Ikun is-sliem kotran f’jiem il-Mulej, u hu jsaltan. 

 

 

 

Salm 71 (72)  

 

I 

 

O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek, * 
il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan, 

biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja, * 
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u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek. 
  
Jinżel mill-muntanji s-sliem lill-poplu, * 

u tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja. 
Hu jħares id-dritt ta' l-imsejknin tal-poplu, * 

isalva l-fqajrin u jrażżan 'il min jgħakkishom. 
Ħa jdum kemm iddum ix-xemx; * 

kemm idum il-qamar, minn żmien għal żmien. 
  
Jinżel bħax-xita fuq ir-raba' maħsud, * 

bħal ħalba xita li ssaqqi l-art bil-għatx. 
Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja, * 

u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar. 
Isaltan minn baħar sa baħar, * 

u mix-Xmara sa truf l-art. 
  
Quddiemu jitbaxxew l-għedewwa tiegħu; * 

dawk li huma kontrih it-trab jilagħqu. 
Is-slaten ta' Tarsis u tal-gżejjer  

jagħtuh ir-rigali; * 
 is-slaten ta' Seba u ta' Saba għotjiet iġibulu. 
Iqimuh is-slaten kollha, * 

il-ġnus kollha lilu jaqdu. 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Ikun is-sliem kotran f’jiem il-Mulej, u hu jsaltan.  

Ant. 3: Il-Mulej isalva l-ħajja tal-fqajrin.  
 

II 

 

Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu, * 
u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. 

Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar; * 
il-ħajja tal-fqajrin isalva. 

Jeħlishom mill-qerq u mill-moħqrija; * 
demmhom għażiż quddiem għajnejh. 

  
Ħa jgħix is-sultan għal dejjem, * 

jingħata lilu deheb ta' Xeba! 
Ħa jitolbu għalih dejjem, * 

u jberkuh il-jum kollu! 
Ikun kotran il-qamħ fuq l-art, * 

jogħla sal-qċaċet ta' l-għoljiet. 
Ikun il-frott tiegħu bħal-Libanu, * 

iħaddru l-uċuħ bħall-ħaxix tar-raba'. 
Ismu jibqa' jissemma għal dejjem; * 

idum ismu sakemm iddum ix-xemx! 
Bih jitbierku l-ġnus kollha ta' l-art; * 

il-popli kollha jsejjħulu hieni. 
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Imbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael, * 
li waħdu jagħmel ħwejjeġ ta' l-għaġeb. 

Imbierek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu; * 
timtela l-art kollha bis-sebħ tiegħu! Amen! Amen! 

 Glorja. 
 

Ant. 3: Il-Mulej isalva l-ħajja tal-fqajrin.  
 
V/. Ir-rgħajja għarfu l-aħbar.  
R/. Li ngħatatilhom dwar it-Tarbija. 
 
 
LEZZJONI 1 
 
Bidu ta’ l-ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Kolossin        Kol 1:1-14 

 
Radd il-ħajr u talba 

Pawlu, appostlu ta' Kristu Ġesù bir-rieda ta' Alla, u Timotju, ħuna, lill-qaddisin ta' Kolossi 
u ħutna li jemmnu fi Kristu. Il-grazzja lilkom u s-sliem minn Alla, il-Missier tagħna! 

  Niżżu ħajr dejjem lil Alla, il-Missier ta' Sidna Ġesù Kristu, u nitolbu għalikom, għax aħna 
smajna bil-fidi li għandkom fi Kristu Ġesù, u l-imħabba tagħkom għall-qaddisin kollha, 
minħabba t-tama li hemm tistenniekom fis-smewwiet, u li intom smajtu biha meta 
tħabbritilkom l-ewwel darba l-kelma tas-sewwa ta' l-Evanġelju, li wasal fostkom u li qiegħed 
jikber u jagħti l-frott fid-dinja kollha, bħalma għamel s'issa fostkom sa minn meta smajtu bil-
grazzja ta' Alla u għaraftuha fis-sewwa. Dan tgħallimtuh mingħand Epafra, seħibna l-għażiż fix-
xogħol tagħna u ministru fidil ta' Kristu għalikom, li għarraf lilna wkoll bl-imħabba li għandkom 
fl-Ispirtu. 

 Għalhekk aħna, minn mindu smajna bikom, ma hedejniex nitolbu għalikom, u nibqgħu 
nitolbu biex tagħrfu sewwa r-rieda ta' Alla bl-għerf kollu u d-dehen spiritwali. Hekk tkunu 
tistgħu tgħixu sewwa kif jixraq lill-Mulej, u togħġbuh f'kollox bil-frott ta' kull opra tajba, u tikbru 
fl-għerf ta' Alla, titwettqu bil-qawwa kollha skond il-qawwa tas-sebħ tiegħu biex tkunu tifilħu 
ġġarrbu kollox bis-sabar. Ifirħu, u roddu ħajr lill-Missier, li għamilkom denji li tissieħbu fil-wirt 
tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu 
l-għażiż, li bih għandna l-fidwa, il-maħfra tad-dnubiet. 

 
RESPONSORJU     
 
R/. Inroddu ħajr lill-Missier, * Li ħelisna mill-ħakma tad-dlam, u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-għażiż.  
V/. Kull ħaġa tajba li tingħata u kull għotja perfetta tiġi minn fuq, nieżla mingħand il-Missier tad-
dawl. * Li ħelisna mill-ħakma tad-dlam, u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-għażiż. 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi ta’ San Bernard, abbati 
 

Fil-milja taż-żmien ġiet il-milja ta’ Alla 
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 Feġġet it-tjieba ta’ Alla, Salvatur tagħna, u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin. Niżżu ħajr lil 
Alla, għax f’dan il-pellegrinaġġ tagħna, f’dan it-turufnament u l-ħajja msejkna tagħna, huwa 
bagħtilna kotra ta’ faraġ. 
 Qabel ma feġġet imħabbtu permezz ta’ Ibnu magħmul bniedem, it-tjieba tiegħu kienet 
moħbija. Alla kien ilu tajjeb, għax it-tjieba tiegħu minn dejjem, iżda minn qatt seta’ jagħraf il-kobor 
tagħha? Tassew li Alla kien dejjem iwegħedna tjubitu, iżda l-bnedmin kienu għadhom m’humiex 
iħossuha, u għalhekk ħafna minnhom ma emmnuhiex, Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna ħafna 
drabi u b’ħafna modi permezz tal-profeti. Qalilhom: Jien għandi għalikom ħsibijiet ta’ sliem, u mhux 
ta’ ħsara. Iżda x’kien iwieġeb il-bniedem meta kien jilmaħ madwaru l-ħsara u mhux is-sliem? Kemm 
se ddumu tgħidu, ‘Sliem! Sliem!’ u sliem ma hawnxx? Għalhekk il-messaġġiera tas-sliem kienu jibku 
biki ta’ qsim il-qalb, u kienu jgħidu: Mulej, min emmen dak li sema’ mingħandna? Iżda issa ħa 
jemmnu l-bnedmin lil għajnejhom stess, għax Alla wriena ħwejjeġ ta’ min joqgħod fuqhom, u 
għamlilhom ukoll fis-xemx l-għamara tagħhom biex anqas mill-għajnejn morda ma jibqgħu moħbija. 
 Is-sliem ma baqax imwiegħed biss, iżda ntbagħat; m’huwiex iżjed miżmum, imma mogħti; 
m’għadux imħabbar biss, imma jinsab fostna. Alla l-Missier bagħtilna f’din l-art bħal sorra mimlija 
bit-tjieba tiegħu, biex din is-sorra tiċċarrat fil-passjoni u minnha joħroġ dak li kien hemm moħbi fiha, 
il-prezz tal-fidwa tagħna. Is-sorra kienet żgħira: ingħatalna tifel; imma kienet mimlija, għax fih 
tgħammar il-milja tad-divinità. Meta waslet il-milja taż-żminijiet, ġietna wkoll il-milja kollha ta’ Alla; 
u ġiet fil-ġisem, biex jarawha l-bnedmin bl-għajnejn tal-ġisem u hekk jagħrfu t-tjieba ta’ Alla li deher 
fostna bħala bniedem. Din it-tjieba ma setgħetx tibqa’ aktar moħbija ladarba dehret l-umanità ta’ 
Alla. Għax kif seta’ Alla jurina tjubija aħjar minn hekk, jiġifieri billi jieħu ġisem bħal tiegħi? Bħal 
tiegħi, nerga’ ngħid, mhux bħal dak li kellu Adam qabel il-ħtija. 
 X’mod aqwa seta’ jsib biex jurina kemm ħenn għalina fil-miżerja tagħna jekk mhux billi hu 
nnifsu jitgħabba bl-istess miżerja tagħna? Il-Verb ta’ Alla sar dgħajjef għalina: hemm tjieba akbar 
minn din? Mulej, x’inhu l-bniedem biex inti tqisu daqshekk u ddawwar fuqu ħsibijietek? Ħa jiftakar 
mela l-bniedem kemm Alla jżommu f’moħħu; ħa jkun jaf kemm jaħseb u jħoss Alla għalih! Toqgħodx 
tistaqsi lilek innifsek, ja bniedem, kemm qiegħed iġġarrab int, imma kemm ġarrab hu. Ftakar kemm 
tniżżel għalik, biex tara kemm qiegħdek fil-għoli; mill-umanità tiegħu tista’ tifhem it-tjieba tiegħu. 
Għax daqskemm wera ruħu kbir fit-tjieba; u daqskemm sar qisu xejn minħabba fija, daqshekk ieħor 
sar għażiż għalija. Tassew, dehret it-tjieba u l-umanità ta’ Alla s-Salvatur tagħna. Alla wera tassew 
ċar it-tjieba kbira u l-umanità tiegħu; tana xhieda ta’ l-għaġeb ta’ tjubitu meta ried jorbot l-isem 
tiegħu ta’ Alla ma’ l-umanità tagħna. 
 
RESPONSORJU 
  

R/. Alla ddestinana li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta’ Ġesù Kristu. * Skond ma 
għoġob lir-rieda tiegħu, għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu. 

V/. Lil dawk li hu għarafhom mill-bidu, ippredestinahom ukoll biex jieħdu s-sura ta’ xbihet 
Ibnu. * Skond ma għoġob lir-rieda tiegħu, għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu. 
 
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
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 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 
u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 
Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 
 

TALBA 
 
 O Alla li tista’ kollox, int li ma tidhirx, bgħattilna d-dawl tiegħek u keċċejt id-dlamijiet tad-
dinja: ixħet fuqna ħarsa ta’ sliem biex nagħtu tifħir xieraq lit-twelid ta’ l-għaġeb ta’ Ibnek il-
Waħdieni, Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
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Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Kristu l-Prinċep għoli tagħna  
twieled minn Marija Verġni:  
semmgħu għanja ma’ l-art kollha  
xandru l-ferħ ta’ dil-ġurnata.  
 
Il-Qaddis, ħallieq tad-dinja,  
sura ħa ta’ lsir imsejken,  
biex bħal bniedem jifdi l-bniedem  
u l-għemil ta’ jdejh isalva.  
 
Mis-smewwiet il-grazzja tinżel,  
timla l-ġuf tax-Xebba safja,  
li ssir omm u ġġib fi ħdanha  
frott il-fidi fil-misteru.  
 
Ġewwa fiha, dar l-indafa,  
jidħol Sidha qisu f’tempju;  
xejn ma ttiefset ix-xbubija  
tal-qaddejja umli t’Alla.  
 
Biha ħa n-natura tagħna  
dak li l-anġlu kien ħabbrilha,  
u li Ġwanni, mibgħut qablu, 
ħassu ħdejh sa minn ġuf ommu.  
 
Hu ma stmerrx it-tiben fqajjar  
tal-maxtura li laqgħetu;  
ftit ħalib kien l-għajxien tiegħu  
dak li jitma’ mqar l-għasafar.  
 
 
 
Il-qtajjiet ta’ l-anġli jxandru  
fis-smewwiet il-glorja t’Alla;  
u r-Ragħaj, li ħalaq kollox,  
jidher f’għar lil xi ftit rgħajja.  
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Glorja lilek, Kristu Sidna,  
bin Marija, Omm u Verġni;  
mal-Missier u ma l-Ispirtu,  
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Għidulna, rgħajja, lil min rajtu? Min deher fuq l-art? Rajna l-Mulej imwieled, u l-qtajja’ ta’ l-
anġli jfaħħruh, hallelujah.  
 

Salm 62 (63), 2-9 
  
Alla, Alla tiegħi int; *  

lilek ħerqan infittex.  
Ruħi bilgħatx għalik, †  

għalik imxennaq jiena, *  
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.  

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *  
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.  

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *  
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.  

 
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *  

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.  
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *  

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,  
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *  

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.  
Għax int kont għajnuna għalija, *  

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.  
Miegħek tingħaqad ruħi, *  

int tweżinni bil-leminija tiegħek.  
Glorja. 
 
Ant. 1: Għidulna, rgħajja, lil min rajtu? Min deher fuq l-art? Rajna l-Mulej imwieled, u l-qtajja’ ta’ l-
anġli jfaħħruh, hallelujah.  
Ant. 2: L-anġlu qal lir-rgħajja: Ġibtilkom aħbar ta’ ferħ kbir, għax illum twildilkom is-Salvatur tad-
dinja, hallelujah.  
 

Kantiku (Dan 3,57-88.56) 
  
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  
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Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  
bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  
 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 
  

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 
  

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.  
 
Ant. 2: L-anġlu qal lir-rgħajja: Ġibtilkom aħbar ta’ ferħ kbir, għax illum twildilkom is-Salvatur tad-
dinja, hallelujah.  
Ant. 3: Illum tweldilna tifel, u jsemmuh Alla l-qawwi, hallelujah. 
 

Salm 149 
  
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħuħ  
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *  

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom  
Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *  

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!  
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *  
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u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  
 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *  
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!  

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *  
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,  

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *  
u jagħtu l-kastig lill-popli,  

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *  
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,  

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *  
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.  
 

Ant. 3: Illum tweldilna tifel, u jsemmuh Alla l-qawwi, hallelujah. 
LEZZJONI QASIRA Lhud 1:1-2  
  
Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi u b'ħafna modi permezz tal-profeti. Issa f'dan l-
aħħar żmien, huwa kellimna permezz ta' Ibnu, li hu għamlu werriet ta' kollox, u li bih ukoll għamel il-
ħolqien. 
 
RESPONSORJU QASIR  
 
R/. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, * Ħallelujah, hallelujah. Għarraf. 
V/. F’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. * Ħallelujah, hallelujah. Glorja. Għarraf. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
 Ir-rgħajja bdew jgħidu lil xulxin: Imxu mmorru Betlehem ħa naraw x’ġara kif għarrafna l-Mulej.  
  
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
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ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
Ir-rgħajja bdew jgħidu lil xulxin: Imxu mmorru Betlehem ħa naraw x’ġara kif għarrafna l-

Mulej.  
  
PREĊI  
 
Alla fit-tjieba tiegħu bagħtilna lil Kristu, il-Prinċep tas-sliem. Ngħidu, mela, b’qalbna sħiħa fit-tama:  

Sliema lill-bnedmin ta’ rieda tajba. 
Alla li tista’ kollox, Missier Sidna Ġesù Kristu, f’dan iż-żmien il-Knisja tiċċelebra l-imħabba tiegħek li 
salvatna:  
- fit-tjieba tiegħek ilqa’ dan it-tifħir tagħna.  
Int sa mill-bidu wegħidt lill-bnedmin ir-rebħa permezz ta’ Kristu s-Salvatur tagħna: 
- wassal id-dawl ta’ l-Evanġelju lill-bnedmin kollha.  
Abraham ra minn qabel il-jum ta’ Ibnek u feraħ, il-patrijarki stennewh, il-profeti ħabbruh, u l-ġnus 
xtaquh: 
- f’ġieħ Ibnek agħmel li Iżrael kollu jsalva. 
Int ridt li t-twelid ta’ Ibnek jixxandar mill-anġli u jkun iċċelebrat mill-appostli, mill-martri u mill-fidili 
tiegħek f’kull żmien: 
- xerred fuq l-art is-sliem imħabbar mill-anġli.  
  
Missierna 

Talba 
 

O Alla li tista’ kollox, int li ma tidhirx, bgħattilna d-dawl tiegħek u keċċejt id-dlamijiet tad-
dinja: ixħet fuqna ħarsa ta’ sliem biex nagħtu tifħir xieraq lit-twelid ta’ l-għaġeb ta’ Ibnek il-
waħdieni, Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
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wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
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Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li int ħejjejt għall-popli kollha.  
 
SALMODIJA (Salmi tas-Sibt tar-IV ġimgħa) 
 

Salm 118 (119):169-176 
 

XXII (Taw) 
 

 Ħa tasal quddiemek, Mulej, l-għajta tiegħi; * 
 agħtini d-dehen skond il-kelma tiegħek. 
 Ħa jasal quddiemek it-tħannin tiegħi; * 
 eħlisni skond il-wegħda tiegħek. 
 
 Jinfexxu xufftejja fit-tifħir tiegħek, * 
 għax int tgħallimni l-kmandamenti tiegħek. 
 Ixandar ilsieni l-wegħda tiegħek, * 
 għax kollha ġusti l-kmandamenti tiegħek. 
 
 Ħa tkun idek l-għajnuna tiegħi, * 
 għax jien ħtart il-preċetti tiegħek. 
 Jien nixtieq is-salvazzjoni tiegħek, Mulej; * 
 il-liġi tiegħek hija l-għaxqa tiegħi. 
 
 Ħa nibqa' ħaj, biex infaħħrek! * 
 Ikunu d-digrieti tiegħek l-għajnuna tiegħi! 
 Jien ħriġt mit-triq bħal nagħġa mitlufa; *  
 fittex il-qaddej tiegħek, 
  għax jien ma nsejtx il-kmandamenti tiegħek. 
Glorja. 
 

Salm 44 (45) 
 
I 
 

 Qalbi tfawwar bi kliem sabiħ; † 
 ngħanni l-għanja tiegħi lis-sultan; * 
 lsieni pinna ta' kittieb ħafif. 
 Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, † 
 imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk; 
 għalhekk bierkek Alla għal dejjem. 
  
 Tħażżem, qalbieni, b'sejfek fuq ġenbek; * 
 ilbes il-ġieħ u l-ġmiel tiegħek! 
 Irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaqq; * 
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 turik lemintek ħwejjeġ ta' l-għaġeb! 
 Il-vleġeġ tiegħek jinfdu, † 
 taħtek jaqgħu l-popli; * 
 jaqtgħu qalbhom l-għedewwa tas-sultan. 
 It-tron tiegħek, Alla, għal dejjem ta' dejjem; * 
 xettru tas-sewwa hu x-xettru ta' saltnatek! 
 Int tħobb il-ġustizzja u tobgħod il-ħażen; * 
 għalhekk dilkek Alla, Alla tiegħek, 
  b'żejt il-hena aktar minn sħabek. 
  
 Bil-mirra u s-sabbara u l-kassja, kollha fwieħa lbiesek. * 
 Mill-palazzi ta' l-avorju  
  jferrħek id-daqq tal-kordi. 
 Bniet is-slaten joħorġu jilqgħuk; *  
 f'lemintek is-sultana mżejjna b'deheb ta' Ofir. 

 Glorja. 
 

II 
 

 Isma', binti, ħares u agħti widen, * 
 insa 'l ġensek u 'l dar missierek. 
 Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek; * 
 u int, għax hu sidek, agħtih qima. 
 In-nies ta' Tir bir-rigali jiġu, * 
 il-kbarat ifittxu l-favuri tiegħek. 
 Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawhar, * 
 minsuġ bid-deheb ilbiesha. 
 Għand is-sultan jeħduha bix-xbejbiet warajha, * 
 it-tfajliet li jingħatawlha bi sħabha. 
 Jittieħdu b'għajat ta' ferħ u hena; * 
 jidħlu fil-palazz tas-sultan. 
  
 Flok missirijietek jilħqu wliedek; * 
 inti tqegħedhom kapijiet fuq l-art kollha. 
 Infakkar ismek minn nisel għal nisel; * 
 ifaħħruk il-popli għal dejjem ta' dejjem! 

 Glorja. 
 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
LEZZJONI QASIRA Tit 2:11-12 
 
Dehret il-grazzja ta' Alla, li tagħti s-salvazzjoni lill-bnedmin kollha; hi trawwimna niċħdu l-ħażen u l-
ġibdiet tad-dinja, biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f'dan iż-żmien. 
 
V/. L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, hallelujah. 
R/. Rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna, hallelujah. 
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F’Nofsinhar 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
LEZZJONI QASIRA           I Ġw 4:9 
 
B’dan dehritilna l-imħabba ta’ Alla, għax Alla bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja biex ngħixu bih.  
 
V/. L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, hallelujah.  
R/. Rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna, hallelujah. 
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li int ħejjejt għall-popli kollha.  
 
LEZZJONI QASIRA Atti 10:36 
 
Alla bagħat il-kelma tiegħu lil ulied Iżrael biex ixandrilhom il-bxara t-tajba tas-sliem b’Ġesù Kristu, li 
hu s-Sid ta’ kollox.  
 
V/. It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu, hallelujah. 
R/. Il-ġustizzja u s-sliem jitbewwsu, hallelujah. 
 

Talba 
 

O Alla li tista’ kollox, int li ma tidhirx, bgħattilna d-dawl tiegħek u keċċejt id-dlamijiet tad-
dinja: ixħet fuqna ħarsa ta’ sliem biex nagħtu tifħir xieraq lit-twelid ta’ l-għaġeb ta’ Ibnek il-
waħdieni, Ġesù Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
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Il-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied 

IL-FAMILJA MQADDSA TA’ ĠESÙ, MARIJA U ĠUŻEPPI 

FESTA 

L-1 Għasar 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 

 

Int, id-dawl li jhenni s-sema,  
tama tal-bnedmin fid-dinja,  
o Ġesù, trabbejt fil-għożża  
ta’ familja, f’dar imbierka.  
 
Int, Marija, kollok grazzja,  
stħaqqlek tagħti ħalib safi  
lil Ġesù, Bin Alla w Ibnek,  
tgħajjxu w tbusu w tħaddnu miegħek.  
 
Int, Ġużeppi, nisel David,  
u l-għarus magħżul tal-Verġni,  
l-Iben t’Alla bl-isem ħelu  
ta’ missier kien isejjaħlek. 
 
Intom, friegħi kbar ta’ Ġesse,  
ftaħtu l-bieb tas-salvazzjoni; 
agħtu widen għat-talb umli  
li f’riġlejkom qegħdin nagħmlu. 
 
Tmidd għeruqha fid-djar tagħna  
kull virtù li kibret f’darkom; 
tkun fis-sliem u l-barka w l-għaqda 
kull familja tagħna bħalkom. 
 
 
Glorja lilek, Kristu Sidna,  
li obdejt mill-ġenituri;  
mal-Missier u ma l-Ispirtu, 
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.  
 

SALMODIJA 
 
Ant. 1: Ġakobb nissel ‘il Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija, li minnha twieled Ġesù li jsejjħulu Kristu. 
 

Salm 112 (113) 
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Faħħru, qaddejja tal-Mulej, * 

faħħru isem il-Mulej. 
Ikun isem il-Mulej imbierek, * 

minn issa u għal dejjem! 
  
Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha * 

ikun imfaħħar isem il-Mulej! 
Għoli fuq il-ġnus kollha l-Mulej, * 

ogħla mis-smewwiet hu sebħu.  
Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna, † 

li qiegħed fl-għoli? * 
Hu li jħares 'l isfel, lejn is-smewwiet u lejn l-art. 

  
Hu li jqajjem mit-trab l-imsejken, * 

u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar, 
biex mal-kbarat iqiegħdu, * 

mal-kbarat tal-poplu tiegħu. 
Il-mara bla wlied iqegħidha f'darha, * 

jagħmilha omm ferħana b'uliedha. 
 Glorja lill-Missier........ 
 
Ant. 1: Ġakobb nissel ‘il Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija, li minnha twieled Ġesù li jsejjħulu Kristu. 
Ant. 2: Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu lil Marija b’martek, għax dak li tnissel fiha ġej mill-
Ispirtu s-Santu. 
 
 
 

Salm 147 (148B) 
 

Sebbaħ, Ġerusalemm, il-Mulej; * 
faħħar 'l Alla tiegħek, Sijon! 

  
Hu jsaħħaħ l-istaneg ta' bwiebek, * 

u jbierek ġewwa fik 'l uliedek. 
Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek, * 

u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek. 
Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu; * 

bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.  
Jibgħat is-silġ bħas-suf; * 

ixerred bħar-rmied il-ġlata. 
 

Jitfa' s-silġ bħal frak tal-ħobż; * 
u jagħqad l-ilma bil-kesħa tiegħu. 

Isemma' kelmtu, u jinħall is-silġ; * 
jonfoħ ir-riħ tiegħu, u jiġri l-ilma! 

  
Hu jxandar kelmtu lil Ġakobb, * 

il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael.  
Ma għamel hekk ma' ebda poplu; * 
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lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu.  
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu lil Marija b’martek, għax dak li tnissel fiha ġej mill-
Ispirtu s-Santu.  
Ant. 3: Ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi u t-tarbija mimduda f’maxtura.  
 

Kantiku (Ef 1:3-10) 
 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, * 

li mliena b'kull xorta ta' barka spiritwali, 

 fis-smewwiet, fi Kristu. 

 

Hekk hu għażilna fih, † 

sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, * 

biex inkunu qaddisa u bla tebgħa  

   quddiemu fl-imħabba. 

 

Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi † 

permezz ta' Ġesù Kristu, * 

skond ma għoġob lir-rieda tiegħu,  

  

 għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, * 

li biha mliena fl-Għażiż tiegħu. 

 

Fih aħna għandna l-fidwa bid-demm tiegħu, * 

il-maħfra tad-dnubiet,  

skond l-għana tal-grazzja tiegħu,  

li biha fawwarna fl-għerf u l-għaqal kollu. 

 

hu għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu, † 

skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel, * 

u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet:  

 

jiġifieri, li kollox jinġabar taħt Ras waħda, li hu Kristu, * 

kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema. 

 Glorja lill-Missier........ 
 
Ant. 3: Ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi u t-tarbija mimduda f’maxtura.  
 
LEZZJONI QASIRA            2 Kor 8:9 
 

 Intom tafu bil-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, li minħabba fikom hu, li kien għani, ftaqar, biex 
bil-faqar tiegħu tistagħnu intom.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Il-Verb sar bniedem, * U għammar fostna. Il-Verb. 
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V. Mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna. * U għammar fostna. Glorja. Il-Verb. 
 
 
 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
 Deher l-anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek it-tifel u ‘l ommu u aħrab lejn 
l-Eġittu, u ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien”. 
 
Sena B 
 Meta għalqilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom, skond il-liġi ta’ Mosè, ħadu lil Ġesù f’Ġerusalemm 
biex jippreżentawh lill-Mulej. 
 
Sena Ċ 
 It-tifel baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu; billi huma ħasbuh qiegħed ma’ dawk li 
kienu fit-triq magħhom, bdew ifittxuh fost qrabathom u n-nies li huma kienu jafu. 
  
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
 Deher l-anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek it-tifel u ‘l ommu u aħrab lejn 
l-Eġittu, u ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien”.  
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Sena B 
 Meta għalqilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom, skond il-liġi ta’ Mosè, ħadu lil Ġesù f’Ġerusalemm 
biex jippreżentawh lill-Mulej. 
 
Sena Ċ 
 It-tifel baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu; billi huma ħasbuh qiegħed ma’ dawk li 
kienu fit-triq magħhom, bdew ifittxuh fost qrabathom u n-nies li huma kienu jafu. 
  
PREĊI 
 
L-Iben ta’ Alla l-ħaj għoġbu jsir iben ta’ familja tal-bnedmin. Nadurawh u ngħidulu:  

Mulej, int l-eżempju u s-salvatur tagħna lkoll. 
Kristu, int kont tisma’ minn Marija u Ġużeppi u toqgħod għalihom:  
- bil-misteru ta’ l-ubbidjenza tiegħek għallimna nweġġħu u nobdu lil dawk li b’liġi huma fuqna. 
Int ħabbejt lill-ġenituri tiegħek, li kienu jħobbuk: 
- għaqqad il-familji kollha fis-sliem u l-imħabba ta’ xulxin.  
Int fittixt b’ħerqa kbira dak li hu ta’ Missierek: 
- agħmel li kull dar tħabrek għall-ġieħ ta’ Alla. 
Il-ġenituri tiegħek fittxewk bil-ħrara u wara tlitt ijiem sabuk f’dar Missierek: 
- għallimna nfittxu lkoll is-saltna ta’ Alla qabel kollox. 
Int seħibt miegħek lil Marija u ‘l Ġużeppi fil-glorja tas-sema: 
- ilqa’ lil ħutna l-mejtin fil-familja hienja tal-qaddisin tiegħek. 
 
Missierna 

 
Talba 

 
O Alla, int tajtna eżempju mill-isbaħ fil-Familja Mqaddsa; agħmel li nsiru nixbħuha fil-virtujiet tal-
ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta’ mħabba, ħa niġu nithennew għal dejjem fil-ferħ ta’ darek fis-
sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen. 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U 

TAS-SOLENNITAJIET 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
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ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, Ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
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nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 4 
 

Radd ta’ ħajr 
 

Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin) 
 

Weġibni, meta nsejjaħlek, * 
Alla tal-ġustizzja tiegħi; 

oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq, * 
ħenn għalija u isma' talbi. 
 

Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? * 
Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb? 

Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; * 
jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu. 
 

Triegħdu bil-biża', u la tidinbux; * 
aħsbu f'qalbkom bil-lejl, u isktu!  

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, * 
u ittamaw fil-Mulej. 
 

Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?" * 
Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek. 
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Int nissilt l-hena f'qalbi, * 
aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom. 

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, * 
għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.  
Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 

Salm 133 (134) 
 

It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju 
 

Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. 
(Apok 19:5) 
 

Ejjew, bierku l-Mulej, † 
qaddejja kollha tal-Mulej, * 
intom li toqogħdu f'dar il-Mulej. 

Erfgħu idejkom lejn it-tempju, * 
u bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 

Ibierkek il-Mulej minn Sijon, * 
hu li għamel is-sema u l-art! 

Glorja.  
  

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA           Dewt 6:4-7 
 

Isma', Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, 
b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed 
nagħtik illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f'darek, sew meta timxi 
barra t-triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
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V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU          Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u 

nifirħu bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
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Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  
 

 
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Kristu, Bin Alla, obda minn Marija u Ġużeppi: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 
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Ant. Kristu, Bin Alla, obda minn Marija u Ġużeppi: ejjew nadurawh. 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Kristu, Bin Alla, obda minn Marija u Ġużeppi: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 

Għaliex hu Alla tagħna,  
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  

 
Ant. Kristu, Bin Alla, obda minn Marija u Ġużeppi: ejjew nadurawh. 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Kristu, Bin Alla, obda minn Marija u Ġużeppi: ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 
Ant. Kristu, Bin Alla, obda minn Marija u Ġużeppi: ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Kristu, Bin Alla, obda minn Marija u Ġużeppi: ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
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INNU 

 

Mid-dar ta’ Nazaret tinstema’ ħierġa  
stedina ħelwa, biex bi ħsiebna nieqfu  
fuq il-Familja Mqaddsa, u l-ħajja mseddqa  

ta’ mħabba lieżma.  
 
Jaħdem Ġużeppi l-mastrudaxxa fqajjar,  
u jfittex jaqla’ l-ħobża b’għaraq ġbinu;  
Ġesù maġenbu, tfajjel ubbidjenti,  

jgħin ‘il missieru.  
 
Tħabrek Marija, mara bieżla w twajba,  
trabbi fil-għożża ‘l Binha, l-hena tagħha;  
sieħba ferħana li ma żewġha taqsam  

fil-hemm u l-faraġ.  
 
Intom li t-tlieta doqtu bħalna l-qrusa  
ta’ l-għaraq tat-tbatija u l-ħajja iebsa,  
ħarsu bit-tjieba lejna, w kunu dejjem  

l-għajnuna tagħna.  
 
Mulej Ġesù, li tajtna f’darek skola  
ta’ kull virtù, lilek il-ġieħ u s-setgħa,  
inti li mal-Missier u ma’ l-Ispirtu  

fil-glorja ssaltan. Ammen.  
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: X’ħin il-ġenituri ġiebu t-tarbija Ġesù, Xmun ħadu fuq dirgħajh u bierek lil Alla. 

Salm 23 (24) 

 

Tal-Mulej hi l-art u kull ma fiha, * 
id-dinja u kull ma jgħix fiha. 

Għax hu fuq l-ibħra waqqafha, * 
u fuq ix-xmajjar fis-sod qegħedha. 

  
Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-Mulej, * 

min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? 
Min għandu idejh indaf u qalbu safja, † 

min ma jagħtix ruħu għall-frugħa, * 
u anqas ma jaħlef bil-qerq. 
 

Dan ikollu barka mingħand il-Mulej, * 
u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. 

Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh; * 
li jfittxu 'l wiċċek, Alla ta' Ġakobb. 
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Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, * 
ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja! 

Min hu dan is-Sultan tal-glorja? * 
Hu l-Mulej setgħan u qawwi, 
 il-Mulej qawwi fit-taqbida. 
 

Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, * 
ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja!  

Min hu dan is-Sultan tal-glorja? * 
Hu l-Mulej ta' l-eżerċti: 
 dan hu s-Sultan tal-glorja! 

 Glorja. 
 
Ant. 1: X’ħin il-ġenituri ġiebu t-tarbija Ġesù, Xmun ħadu fuq dirgħajh u bierek lil Alla. 

Ant. 2: Meta l-maġi daħlu d-dar, raw it-tarbija ma’ ommu Marija.  

Salm 45 (46) 

 

Kenn u qawwa hu Alla għalina, * 
għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq. 

Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titriegħed, * 
jew jiġġarrfu l-muntanji f'nofs ta' baħar; 

anqas jekk jgħajjtu u jogħlew ilmijietu, * 
jew jitheżhżu l-muntanji bit-tqanqil tiegħu. 
 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, * 
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb! 
 

Hemm xmara li s-swieqi tagħha 
iferrħu l-belt ta' Alla, * 

 l-għamara qaddisa ta' l-Għoli. 
Hemm Alla f'nofsha, ma titħarrikx; * 

jgħinha Alla mat-tbexbix tas-sebħ. 
Triegħdu l-ġnus, iġġarrfu s-saltniet, * 

iddewwbet l-art, malli semma' leħnu. 
 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, * 
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb! 
 

Ejjew, araw x'għamel il-Mulej, * 
għemejjel ta' l-għaġeb fuq l-art. 

Iwaqqaf il-gwerer sa tarf l-art; † 
l-ark jaqsam u l-lanza jkisser, * 
jaħraq it-tarki bin-nar, u jgħid: 

"Biżżejjed! Kunu afu li jien Alla; * 
għoli fuq il-ġnus, għoli fuq l-art!" 
 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, * 
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb! 

 Glorja. 
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Ant. 2: Meta l-maġi daħlu d-dar, raw it-tarbija ma’ ommu Marija.  

Ant. 3: Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu billejl, u warrab lejn l-Eġittu.  
 

 

 

 

Salm 86 (87) 

 

Il-Mulej bena 'l Sijon * 
fuq l-għoljiet imqaddsa; 

hu jħobb il-bibien tagħha * 
aktar mill-għamajjar kollha ta' Ġakobb. 

  
O belt ta' Alla, * 

ħwejjeġ sbieħ hu jgħid fuqek: 
"Ngħodd 'il Raħab u 'l Babel * 

ma' dawk li jagħrfuni. 
Araw, in-nies tal-Filistja, Tir u l-Etjopja, * 

dawn twieldu hemm!" 
 

U għal Sijon jingħad: * 
"Ilkoll, il-wieħed u l-ieħor, twieldu fiha! 

U Alla l-Għoli nnifsu * 
iwettaqha f'postha." 
 

Jikteb il-Mulej fil-ktieb tal-popli: * 
"Dan twieled hemm!" 

U jgħannu, huma u jiżfnu, * 
dawk kollha li jgħammru fik. 

 Glorja. 
 

Ant. 3: Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu billejl, u warrab lejn l-Eġittu.  
 

V/. Uliedek kollha jkunu dixxipli tal-Mulej. 
R/. U s-sliem tagħhom ikun bla qjies. 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin Ef 5:21-6:4 

 
Il-ħajja tan-nisrani fil-familja u s-soċjetà 

 

Oqogħdu għal xulxin fil-biża' ta' Kristu. Intom in-nisa oqogħdu għal żwieġkom bħallikieku għall-
Mulej, għax ir-raġel hu ras il-mara, bħalma Kristu hu ras il-Knisja, is-salvatur tal-Ġisem tiegħu. 
Għalhekk, bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu, hekk ukoll in-nisa għandhom joqogħdu għal 
żwieġhom f'kollox.  
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Intom, l-irġiel, ħobbu n-nisa tagħkom, kif Kristu ħabb il-Knisja u ta ħajtu għaliha. U dan 
għamlu biex iqaddisha u jnaddafha bil-ħasil ta' l-ilma u l-kelma u biex iressaqha quddiemu, din 
il-Knisja, sabiħa, bla tebgħa, bla tikmix, bla għajb, u b'xejn minn dan, imma qaddisa u bla 
tmaqdir minn ħadd.  

Hekk għandhom ukoll l-irġiel iħobbu n-nisa tagħhom bħallikieku ġisimhom stess. Min 
iħobb 'il martu jkun iħobb lilu nnifsu. Qatt ħadd ma bagħad 'il ġismu stess, iżda jmantnih u jieħu 
ħsiebu, bħalma jagħmel Kristu mal-Knisja, għax aħna lkoll membri tal-Ġisem tiegħu. Għalhekk 
ir-raġel iħalli lil missieru u 'l ommu u jingħaqad ma' martu, u jsiru t-tnejn ġisem wieħed. Dan il-
misteru - qiegħed ingħid għal Kristu u għall-Knisja - huwa kbir! F’kelma waħda, intom ilkoll, kull 
wieħed minnkom għandu jħobb lil martu bħalu nnifsu, u l-mara għandha ġġib rispett lil żewġha. 

Intom it-tfal, isimgħu mill-ġenituri tagħkom fil-Mulej, għax dan hu s-sewwa. Weġġaħ 'il 
missierek u 'l ommok, dan hu l-ewwel kmandament b'wegħda sabiex ikollok ir-riżq u jtul 
għomrok fuq l-art. U intom il-missirijiet, iġġarrbuhomx iżżejjed lil uliedkom, iżda rabbuhom fid-
dixxiplina u t-twiddib tal-Mulej. 

 
RESPONSORJU     
 
R/. Intom it-tfal, isimgħu mill-ġenituri tagħkom fil-Mulej; dan hu sewwa. * Weġġaħ lil missierek u ‘l 
ommok.  
V/. Ġesù niżel ma’ Marija u Ġużeppi u reġa’ ġie Nazaret, u kien joqgħod għalihom. * Weġġaħ lil 
missierek u ‘l ommok.  
 
 
LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi tal-Papa Pawlu Sitta 
 

L-eżempju tad-dar ta’ Nazaret 
 

 Id-dar ta’ Nazaret hija skola, skola fejn wieħed jitgħallem jagħraf il-ħajja ta’ Kristu, skola ta’ l-
Evanġelju. 
 Hawn l-ewwelnett nitgħallmu naraw, nisimgħu, nimmeditaw u nifhmu sewwa x’tifsira kbira 
u għolja għandha għalina l-ħajja mill-iżjed sempliċi, umli u ħelwa li biha l-Iben ta’ Alla ried jurina lilu 
nnifsu. U forsi wkoll bil-ftit il-ftit nitgħallmu nsiru nixbħuh. 
 Din id-dar tagħtina d-dawl, tiftħilna t-triq li malajr twassalna biex nagħrfu min hu Kristu. Fuq 
kollox hawnhekk inħossu l-bżonn li nagħtu ħarsa sewwa lejn dak kollu li għandu l-bżonn li nagħtu 
ħarsa sewwa lejn dak kollu li għandu x’jaqsam, anzi donnu għandu rabta, ma’ l-għamara ta’ Kristu 
fina; irrid ngħid jien, il-postijiet, iż-żminijiet, id-drawwiet, id-diskorsi, ir-riti mqaddsa, f’kelma waħda 
dak kollu li bih inqeda Ġesù biex juri lilu nnifsu lid-dinja. Hawn ġew kollox jitkellem, kollox għandu t-
tifsira tiegħu. 
 Tabilħaqq hawnhekk, f’din l-iskola, naraw il-ħtieġa tat-tagħlim spiritwali għal min irid jagħraf 
jgħix skond l-Evanġelju, għal min ifittex li jsir dixxiplu ta’ Kristu. 
 Kemm nixtiequ nerġgħu nsiru tfal ċkejknin biex nidħlu mill-ġdid f’din l-iskola umli u għolja 
tad-dar ta’ Nazaret! B’liema ħeġġa konna kieku nfittxu li nġeddu l-istudju tagħna biex niksbu l-għerf 
veru ħdejn Marija u nifhmu l-veritajiet ta’ Alla! 
 Nixtiequ, iva, nibqgħu f’din id-dar ta’ Nazaret biex fiha nkomplu nikbru fit-tagħlim ta’ l-
Evanġelju li qatt ma tista’ tgħidlu biżżejjed. Iżda hawnhekk m’aħniex ħlief pellegrini, il-qagħda qasira 
tagħna ġġagħalna kontra qalbna niċċaħħdu minn dak li nixtiequ. Madankollu ma rridux noħorġu 
minn hawn bla ma nfakkru fuq fuq, fil-qosor u qisu bil-ħatfa, xi twissijiet li niġbru minn din id-dar ta’ 
Nazaret. 
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 U l-ewwelnett hawn nitgħallmu s-siwi tas-skiet. Mhux li konna nġeddu fina l-ħsieb dwar 
kemm hu għażiż is-skiet, din il-ġabra hekk ta’ l-għaġeb u meħtieġa għar-ruħ, meta ninsabu 
mdawwrin b’kull xorta ta’ għajat u ħsejjes u storbju f’dawn iż-żminijiet ta’ ħajja mgħaġġla u tant 
imqanqla tagħna! O skiet ta’ Nazaret, għallimna nieqfu fuq ħsibijiet tajbin u nkunu moħħna fil-
bżonnijiet ta’ l-ispirtu; għidilna kif nitħejjew tajjeb ħalli nagħtu widen għall-leħen moħbi ta’ Alla u l-
ordnijiet ta’ l-għalliema veri tagħna; urina l-ħtieġa u s-siwi tat-tħejjija tagħna nfusna, l-istudju, il-
meditazzjoni, ir-regolament personali u ġewwieni tal-ħajja, it-talb fil-moħbi li Alla biss jarah. 
 Nitgħallmu wkoll hawnhekk kif għandha tkun l-imġiba tagħna fil-ħajja tad-dar. Għax id-dar 
ta’ Nazaret tfissrilna tajjeb x’inhi l-familja fix-xirka tagħha ta’ għożża, fis-sbuħija kbira u mdawwla 
tagħha, fir-rabta qaddisa u sħiħa tagħha; id-dar ta’ Nazaret turina kemm hi ħelwa t-trobbija fil-
familja li ebda trobbija oħra ma’ tista’ teħdilha postha; tgħallimna x’inhu l-uffiċċju naturali tal-
familja fl-ordni soċjali. 
 U fl-aħħarnett hawn insibu tagħlim kbir fuq ix-xogħol. O dar ta’ Nazaret, dar ta’ Bin il-
mastrudaxxa, kemm nixtiequ l-iżjed hawn nitgħallmu u nfaħħru l-liġi iebsa imma feddejja tax-xogħol 
tal-bniedem; kemm nixtiequ hawn nisħqu mill-ġdid fuq id-dinjità tax-xogħol biex kulħadd jemmen 
fiha; taħt dan is-saqaf nixtiequ kieku nfakkru li x-xogħol ma jistax ikun skop għalih innifsu, u li hu 
jikseb il-libertà u l-qawwa mhux biss minn dak li hu valur ekonomiku tiegħu iżda wkoll minn dawk il-
fatturi li permezz tagħhom jilħaq l-iskop għoli tiegħu. Irridu fl-aħħarnett minn hawn insellmu lill-
ħaddiema tad-dinja kollha, u nistednuhom iħarsu lejn il-mudell il-kbir tagħhom, ħuhom divin, Kristu 
Sidna, il-profeta ta’ kull kawża ġusta tal-ħaddiema. 
 
RESPONSORJU        2 Kor 13:11; Ef 5:19; Kol 3:23 
  

R/. Ifirħu, ħabirku għall-perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta’ fehma waħda, 
żommu s-sliem: * Kantaw u għannu minn qalbkom lill-Mulej. 

V/. Kull ma tagħmlu agħmluh minn qalbkom bħallikieku lill-Mulej u mhux lill-bnedmin. * 
Kantaw u għannu minn qalbkom lill-Mulej.  
 
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 
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u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 
Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 
 

TALBA 
 
 O Alla, int tajtna eżempji mill-isbaħ fil-Familja Mqaddsa: agħmel li nsiru nixbħuha fil-virtujiet 
tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta’ mħabba, ħa niġu nithennew għal dejjem fil-ferħ ta’ darek tas-
sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
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Kristu, dija ta’ Missierek,  
Verġni w Omm qaddisa t’Alla,  
int Ġużeppi, li fi ħsiebek  
ġew afdati l-Omm u Binha.  
 
Kemm hi ħelwa d-dar fejn għextu,  
dar l-imħabba u s-sliem, fejn kibret  
kull virtù, w li minnha ħarġet  
l-għajn infisha ta’ kull grazzja!  
 
L-Anġli kollha jħarsu mgħaġġba  
lejn Bin Alla magħmul bniedem,  
jarawh qisu lsir qed jaqdi  
lill-istess qaddejja tiegħu!  
 
L-iżgħar fosthom u l-kap tagħhom,  
int il-kmand, Ġużeppi l-umli;  
inti tordna wkoll, Marija,  
u lit-tnejn minn qalbek taqdi.  
 
Aqwa mill-palazzi kollha  
din id-dar li taf il-faqar,  
dar mnejn bdiet is-salvazzjoni  
tal-bnedmin mill-mewt u l-ħtija.  
 
Aħna wkoll, Ġesù, Marija,  
u Ġużeppi, nersqu lejkom,  
biex tgħinuna nqaddsu djarna  
b’kull qdusija li mliet darkom.  
 
 
 
Tifħir lilek, Kristu Sidna;  
għat-talb t’ommok u missierek,  
int timliena b’tama kbira  
li għad niġu d-dar, fis-sema. Ammen.  
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa ta’ l-Għid.  

 
 
 

Salm 62 (63), 2-9 
  
Alla, Alla tiegħi int; *  

lilek ħerqan infittex.  
Ruħi bilgħatx għalik, †  

għalik imxennaq jiena, *  
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bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.  
Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *  

biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.  
Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *  

xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.  
 
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *  

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.  
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *  

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,  
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *  

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.  
Għax int kont għajnuna għalija, *  

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.  
Miegħek tingħaqad ruħi, *  

int tweżinni bil-leminija tiegħek.  
 
Ant. 1: Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa ta’ l-Għid.  
Ant. 2: It-tifel baqa’ jikber u jitqawwa u jimtela bl-għerf u l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu.  

 
Kantiku (Dan 3,57-88.56) 

  
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  
 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  
bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  
 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  
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Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 
  

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 
  

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.  
 
Ant. 2: It-tifel baqa’ jikber u jitqawwa u jimtela bl-għerf u l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu.  
Ant. 3: Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. 
 

Salm 149 
  
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħuħ  
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *  

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom  
Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *  

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!  
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *  

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  
 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *  
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!  

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *  
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,  

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *  
u jagħtu l-kastig lill-popli,  

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *  
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,  

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *  
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.  
 

Ant. 3: Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. 
 
LEZZJONI QASIRA         Dewt 5:16  
  

Weġġaħ lil missierek u ‘l ommok, kif ordnalek il-Mulej Alla tiegħek, biex tgħix għomor twil, u 
biex ikollok il-ġid fuq l-art li l-Mulej Alla tiegħek jagħtik.  
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RESPONSORJU QASIR  
 
R/. Kristu, Bin Alla l-ħaj, * Ħenn għalina. Kristu. 
V/. Int li qgħadt għal Marija u Ġużeppi. * Ħenn għalina. Glorja. Kristu. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
  
Sena A 
 Deher l-anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi fl-Eġittu u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u ‘l ommu u 
erġa’ lura lejn l-art ta’ Iżrael, għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel”. 
 
Sena B 
 Missieru u ommu baqgħu mistgħaġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu, hallelujah.  
 
Sena Ċ 
 “Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jien konna qegħdin infittxuk b’qalbna maqsuma.” 
“Il-għala kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien jeħtieġli nkun f’dak li hu ta’ Missieri?” 
  
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  
tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
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Sena A 
 Deher l-anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi fl-Eġittu u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u ‘l ommu u 
erġa’ lura lejn l-art ta’ Iżrael, għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel”. 
 
Sena B 
 Missieru u ommu baqgħu mistgħaġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu, hallelujah.  
 
Sena Ċ 
 “Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jien konna qegħdin infittxuk b’qalbna maqsuma.” 
“Il-għala kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien jeħtieġli nkun f’dak li hu ta’ Missieri?” 
 
PREĊI  
 
Ġesù, Bin Alla l-ħaj, għoġbu jsir ukoll iben ta’ familja tal-bnedmin. Nadurawh u nitolbuh:  

Ġesù, li sirt ubbidjenti, qaddisna. 
Ġesù, Verb etern tal-Missier, int qgħadt minn rajk għal Marija u Ġużeppi: 
- għallimna nkunu umli.  
Mgħallem tagħna, ommok kienet tgħożż f’qalbha kull ma kienet tarak tagħmel u tisimgħek tgħid: 
- agħmel li nagħtu widen għall-kelma tiegħek u ngħożżuha f’qalb safja u tajba.  
Kristu, int ħdimt fid-dinja u għoġbok tissejjaħ iben ta’ ħaddiem:  
- għallimna nkunu lieżma fix-xogħol tagħna.  
Ġesù, fil-familja ta’ Nazaret int kbirt fl-għerf, fl-għomor u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-
bnedmin: 
- aghtina li nikbru f’kollox permezz tiegħek, li inti r-Ras tagħna.  
  
Missierna 
 

Talba 
 

O Alla, int tajtna eżempji mill-isbaħ fil-Familja Mqaddsa: agħmel li nsiru nixbħuha fil-virtujiet 
tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta’ mħabba, ħa niġu nithennew għal dejjem fil-ferħ ta’ darek tas-
sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
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ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
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Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li itn ħejjejt għall-popli kollha.  
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 

Salm 117 (118) 
 
I 
 

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 

Ħa jgħidu wlied Iżrael: *  
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 

Ħa tgħid dar Aron: * 
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 

Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej: * 
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu." 

 
Sejjaħt il-Mulej fid-dwejjaq tiegħi; * 
  u l-Mulej weġibni, u ħariġni fil-wisa'. 
La l-Mulej miegħi, m'għandix għax nibża'; * 

x'jista' jagħmilli l-bniedem? 
Il-Mulej miegħi, hu l-għajnuna tiegħi, * 

u nħares b'wiċċi minn quddiem  
lejn l-għedewwa tiegħi. 

 
Aħjar tiskenn fil-Mulej * 

milli tittama fil-bnedmin. 
Aħjar tiskenn fil-Mulej * 

milli tittama fil-kbarat. 
Glorja. 
 

II 
 
Il-ġnus kollha dawwruni; * 

imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 
Dawwruni, minn kull naħa rassewni; * 

imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 
Bħan-naħal daru miegħi, † 

bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu; * 
imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 

B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa'; * 
imma l-Mulej tani l-għajnuna. 

Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej; * 
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hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. 
Għajat ta' ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin: * 

il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila! 
 

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. 

Ħaqarni tassew il-Mulej, * 
iżda ma telaqnix għall-mewt. 

Glorja. 
III 

 
Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja; * 

ħa nidħol minnhom u nrodd ħajr lill-Mulej. 
Dan hu bieb il-Mulej; * 

il-ġusti jidħlu minnu. 
 

Niżżik ħajr talli weġibtni * 
u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. 

Il-ġebla li warrbu l-bennejja * 
saret il-ġebla tax-xewka. 

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: * 
ħaġa ta' l-għaġeb f'għajnejna. 

Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; * 
ħa nifirħu u nithennew fih! 

 
Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana! * 

Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq! 
Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej! * 

Inberkukom minn dar il-Mulej. 
 
Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna. * 

Tqassmu f'purċissjoni, bil-friegħi f'idejkom, * 
sa ħdejn l-artal. 

Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr; * 
Alla tiegħi, jien lilek inkabbar. 

 
Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, * 

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 
Glorja. 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
LEZZJONI QASIRA Kol 3:12-13 
 
Intom il-magħżulin ta’ Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta’ ħniena, tjieba, 
umiltà, ħlewwa, sabar. Stabru b’xulxin, u, jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma’ ħaddieħor, aħfru 
lil xulxin; bħalma l-Mulej ħafer lilkom, hekk agħmlu intom ukoll. 
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V/. Il-Mulej jgħallimna t-triqat tiegħu.  
R/. U nimxu fil-mogħdijiet tiegħu.  
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
LEZZJONI QASIRA        Kol 3:14-15 
 
Fuq dan kollu ilbsu l-imħabba, li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli s-sliem ta’ Kristu jsaltan fi qlubkom, 
dak is-sliem li għalih kontu msejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta’ dan roddu ħajr lil Alla. 
 
V/. Jien fqir u mħabbat sa minn żgħożiti.  
R/. Għalkemm kbir jiena ċċekkint.  
 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li int ħejjejt għall-popli kollha.  
 
LEZZJONI QASIRA Kol 3:17 
 
Kull ma tagħmlu jew tgħidu, agħmlu kollox f’isem il-Mulej Ġesù, u roddu ħajr lil Alla l-Missier 
permezz tiegħu.  
 
V/. Uliedek kollha jkunu dixxipli tal-Mulej. 
R/. U s-sliem tagħhom ikun bla qjies.  

Talba 
 

O Alla, int tajtna eżempji mill-isbaħ fil-Familja Mqaddsa: agħmel li nsiru nixbħuha fil-virtujiet 
tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta’ mħabba, ħa niġu nithennew għal dejjem fil-ferħ ta’ darek tas-
sema. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-II GĦASAR 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Int, id-dawl li jhenni s-sema,  
tama tal-bnedmin fid-dinja,  
o Ġesù, trabbejt fil-għożża  
ta’ familja, f’dar imbierka.  
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Int, Marija, kollok grazzja,  
stħaqqlek tagħti ħalib safi  
lil Ġesù, Bin Alla w Ibnek,  
tgħajjxu w tbusu w tħaddnu miegħek.  
 
Int, Ġużeppi, nisel David,  
u l-għarus magħżul tal-Verġni,  
l-Iben t’Alla bl-isem ħelu  
ta’ missier kien isejjaħlek. 
 
Intom, friegħi kbar ta’ Ġesse,  
ftaħtu l-bieb tas-salvazzjoni; 
agħtu widen għat-talb umli  
li f’riġlejkom qegħdin nagħmlu. 
 
Tmidd għeruqha fid-djar tagħna  
kull virtù li kibret f’darkom; 
tkun fis-sliem u l-barka w l-għaqda 
kull familja tagħna bħalkom. 
 
Glorja lilek, Kristu Sidna,  
li obdejt mill-ġenituri;  
mal-Missier u ma l-Ispirtu, 
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.  
 
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1: Wara tlitt ijiem sabu lil Ġesù fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għorrief, jismagħhom u 
jistaqsihom. 
 

Salm 121 (122) 
 

Fraħt meta qaluli: * 
"Sejrin f'dar il-Mulej!"  

Diġà qegħdin riġlejna *  
fi bwiebek, Ġerusalemm! 

Ġerusalemm, mibnija bħal belt, * 
magħquda ħaġa waħda. 

Lejha t-tribú jitilgħu, * 
it-tribù tal-Mulej,  

biex, skond il-liġi ta' Iżrael, *  
ifaħħru isem il-Mulej. 

Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq, * 
it-tronijiet tad-dar ta' David. 

  
Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm: * 

"Ħa jkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk! 
Ħa jkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek, * 

u l-ġid fil-palazzi tiegħek!"  
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Minħabba ħuti u ħbiebi, * 
ħallini ngħidlek: "Is-sliem għalik?"  

Minħabba f'dar il-Mulej, Alla tagħna, * 
nixtieq illi jkollok il-ġid. 

 Glorja. 
 
Ant. 1: Wara tlitt ijiem sabu lil Ġesù fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għorrief, jismagħhom u 
jistaqsihom. 
Ant. 2: Ġesù niżel magħhom u reġa’ ġie Nazaret; u kien joqgħod għalihom.  

 
 
 
 

Salm 126 (127) 
 

Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar, * 
għalxejn jitħabtu l-bennejja.  

Jekk il-Mulej ma jħarisx il-belt, *  
għalxejn jishar l-għassies. 
 

Ma jiswielkom xejn li tbakkru, † 
 jew li ddumu ma tistrieħu  

u li tieklu ħobż it-tbatija; *  
 għax hu jipprovdi lill-għeżież tiegħu. 
 
Ara, wirt il-Mulej huma l-ulied, * 

ħlas tiegħu hu frott il-ġuf. 
Bħal vleġeġ f'id il-ġellied, * 

hekk huma wlied iż-żgħożija. 
Hieni l-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija bihom! * 
 Ma jinfixilx meta jiltaqa'  

ma' l-għedewwa f'bieb il-belt. 
 Glorja. 
 
Ant. 2: Ġesù niżel magħhom u reġa’ ġie Nazaret; u kien joqgħod għalihom.  
Ant. 3: Ġesù baqa’ jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. 
 

Kantiku (Ef 1:3-10) 
 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, * 

li mliena b'kull xorta ta' barka spiritwali, 

 fis-smewwiet fi Kristu. 

 

Hekk hu għażilna fih, † 

sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, * 

biex inkunu qaddisa u bla tebgħa  

 quddiemu fl-imħabba. 

Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi † 

permezz ta' Ġesù Kristu; * 
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skond ma għoġob lir-rieda tiegħu, *  

  

 għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, * 

  li biha mliena fl-Għażiż tiegħu. 

 

Fih aħna għandna l-fidwa, bid-demm tiegħu, * 

il-maħfra tad-dnubiet,  

skond l-għana tal-grazzja tiegħu, *  

li biha fawwarna fl-għerf u l-għaqal kollu: 

hu għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu, † 

skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel, * 

u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet;  

  

 jiġifieri, li kollox jinġabar taħt Ras waħda, li hu Kristu, * 

kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema. 

 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Ġesù baqa’ jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.  
 
LEZZJONI QASIRA           Fil 2:6-7 
 

Ġesù Kristu, li kellu n-natura ta' Alla, ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, imma 
tneżża’ minn kollox, billi ħa n-natura ta' lsir, sar jixbah lill-bniedem, u deher minn barra bħala 
bniedem. 

 
RESPONSORJU QASIR 
 
R/. Kellu jkun jixbah lil ħutu f’kollox, * Biex ikun ħanin. Kellu. 
V/. Deher fid-dinja u għammar fost il-bnedmin. * Biex ikun ħanin. Glorja. Kellu. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
 Ġużeppi mar joqgħod f’belt jisimha Nazaret, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeti: 
“Ikun jissejjaħ Nażri.” 
 
Sena B 
 It-tifel kien jikber u jitqawwa u jimtela bl-għerf, u l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu.  
 
Sena Ċ 
 Ġesù niżel magħhom u reġa’ ġie Nazaret, u kien joqgħod għalihom. U ommu kienet iżżomm u 
tgħożż dawn il-ħwejjeġ kollha ġo qalbha.  
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
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Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
 
Sena A 
 Ġużeppi mar joqgħod f’belt jisimha Nazaret, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeti: 
“Ikun jissejjaħ Nażri.” 
 
Sena B 
 It-tifel kien jikber u jitqawwa u jimtela bl-għerf, u l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu.  
 
Sena Ċ 
 Ġesù niżel magħhom u reġa’ ġie Nazaret, u kien joqgħod għalihom. U ommu kienet iżżomm u 
tgħożż dawn il-ħwejjeġ kollha ġo qalbha.  
 
PREĊI 
 
L-Iben ta’ Alla l-ħaj għoġbu jsir iben ta’ familja tal-bnedmin. Nadurawh u ngħidulu:  

Mulej, int l-eżempju u s-salvatur tagħna lkoll. 
Kristu, int kont tisma’ minn Marija u Ġużeppi u toqgħod għalihom:  
- bil-misteru ta’ l-ubbidjenza tiegħek għallimna nweġġħu u nobdu lil dawk li b’liġi huma fuqna. 
Int ħabbejt lill-ġenituri tiegħek, li kienu jħobbuk: 
- għaqqad il-familji kollha fis-sliem u l-imħabba ta’ xulxin.  
Int fittixt b’ħerqa kbira dak li hu ta’ Missierek: 
- agħmel li kull dar tħabrek għall-ġieħ ta’ Alla. 
Il-ġenituri tiegħek fittxewk bil-ħrara u wara tlitt ijiem sabuk f’dar Missierek: 
- għallimna nfittxu lkoll is-saltna ta’ Alla qabel kollox. 
Int seħibt miegħek lil Marija u ‘l Ġużeppi fil-glorja tas-sema: 
- ilqa’ lil ħutna l-mejtin fil-familja hienja tal-qaddisin tiegħek. 
 
Missierna 

 
Talba 
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 O Alla, int tajtna eżempju mill-isbaħ fil-Familja Mqaddsa; agħmel li nsiru nixbħuha fil-virtujiet 
tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta’ mħabba, ħa niġu nithennew għal dejjem fil-ferħ ta’ darek fis-
sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 
 

 
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U 
TAS-SOLENNITAJIET 

V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
 
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
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Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
  
Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 

Salm 90 
 

Għad-dell tal-Għoli 
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Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19). 
 
Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *  

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,  
għid lill-Mulej: †  

“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *  
Alla tiegħi, jien fik nittama.”  

 
Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *  

u mill-mard tal-mewt.  
Bir-rix tiegħu jgħattik, *  

u taħt ġwenħajh tistkenn.  
Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *  

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,  
minn pesta li tixtered fid-dlam, *  

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.  
 
Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *  

u għaxart elef fuq lemintek  
imma lejk id-deni ma jersaqx, *  

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.  
Int dan tarah biss b’għajnejk, *  

tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.  
Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *  

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.  
 
Ebda deni ma jiġrilek, *  

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.  
Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *  

u jħarsuk fi triqatek kollha.  
Fuq idejhom jerfgħuk, *  
 li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.  
Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *  

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.  
 
La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *  

la għaraf ismi, jiena nħarsu.  
Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †  

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, *  
neħilsu u nerfagħlu ġiehu;  

u b’għomor twil nimlieh, *  
nurih is-salvazzjoni tiegħi.  

Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
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LEZZJONI QASIRA Apok 22, 4-5 
 
Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u  
ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun  
jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
- f’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU         Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  
li int ħejjejt *  

għall-popli kollha:  
dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;  
issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull  
deni, biex nerġgĦu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
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Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
 
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  
Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  
 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
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u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  
o Verġni glorjuża u mbierka.  
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31 ta’ Diċembru 

IS-7 JUM FOST L-OTTAVA TAL-MILIED 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  
ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 
F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 

Għaliex hu Alla tagħna,  
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  

 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  
għalkemm raw dak li jien għamilt. 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  
u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  
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Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. Kristu twieled għalina: ejjew nadurawh. 

 
 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
 
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 
  

INNU 

 

Bjuda li tgħammex, sa minn dejjem Alla,  

Kristu, ġejt fostna dawl u ħajja tagħna,  

ġejt sabiex tkun għall-mard tal-bniedem duwa,  

u bieb tas-salvazzjoni.  

 

Qtajja’ ta’ anġli jferrxu ma’ l-art kollha  

għana tas-sema, li żmien ġdid iħabbar:  

sebħ lill-Missier ixandru, sliem u hena  

lil dawk li jogħġbu lilu. 

 

Ċkejken, f’maxtura, fuq il-ħlejjaq taħkem,  

Iben ta’ Xebba mqaddsa, bla mittiefsa,  

Kristu, ġa rbaħt għalik id-dinja kollha,  

biex dejjem tibqa’ tħobbok. 

 

Għoġbok titwieled biex tagħtina s-sema,  

sirt wieħed minna, b’ġisem bħalna mlibbes;  

ġedded lil ruħna, iġbed lejk ‘il qlubna  

bi rbit ta’ mħabba safja.  

B’ferħ għalenija ngħollu b’leħen wieħed  

f’xirka ma’ l-anġli għanja ta’ foħrija:  

lilek u lill-Missier u lill-Imħabba,  

tifħir u sebħ għal dejjem. Ammen. 
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SALMODIJA 

 

Ant. 1: Jifiirħu s-smewwiet u tithenna l-art quddiem il-Mulej, għax ġej. 

 

Salm 95 (96) 

 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida; * 
għannu lill-Mulej fl-art kollha! 

Għannu lill-Mulej, bierku ismu! * 
Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. 

Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, * 
fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu. 

 Kbir il-Mulej, ta' min ifaħħru ħafna, * 
tal-biża' aktar mill-allat tal-popli. 

Għax kollha frugħa l-allat tal-popli; * 
Jaħweh hu li għamel is-smewwiet! 

Ġmiel u sebħ huma quddiemu, * 
qawwa u sbuħija fis-santwarju tiegħu. 

  
Agħtu lill-Mulej, familji tal-popli, † 

agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa; * 
agħtu lill-Mulej is-sebħ ta' ismu! 

Ġibulu l-offerti, † 
u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu; * 
inxteħtu quddiem il-Mulej b'tiżjin qaddis; 

triegħdu quddiemu, nies kollha ta' l-art! * 
Għidu fost il-ġnus: "Il-Mulej isaltan!" 

Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek; * 
hu li jiġġudika l-popli bis-sewwa. 

  
Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art, * 

ħa jħabbat il-baħar u kull ma fih, 
ħa jifraħ ir-raba' u kull ma fih, * 

u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk 
quddiem il-Mulej, għax ġej, * 

għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art. 
Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, * 

u mill-popli bis-sewwa tiegħu.  
Glorja. 

Ant. 1: Jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art quddiem il-Mulej, għax ġej. 

Ant. 2: Feġġ id-dawl fuq il-ġust, u l-hena għal qalb in-nies sewwa, hallelujah. 

 

Salm 96 (97)  

 
Il-Mulej isaltan! † 

Ħa taqbeż l-art bil-ferħ, * 
u jifirħu l-ħafna gżejjer! 

Sħab u dlam hemm madwaru; * 
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is-sewwa u l-ħaqq is-sisien tat-tron tiegħu. 
In-nar jimxi quddiemu, * 

u jeqred madwaru l-għedewwa tiegħu. 
 

Il-beraq tiegħu jdawwal id-dinja; * 
tara dan l-art u titriegħed. 

Bħax-xama' jdubu l-muntanji quddiem il-Mulej, * 
quddiem is-Sid ta' l-art kollha.  

Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu; * 
jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu. 
 

Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli, † 
li jiftaħru bix-xbihat fiergħa tagħhom; * 
u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. 

Tisma' dan u tifraħ Sijon, † 
jaqbżu bil-ferħ l-ibliet ta' Ġuda, * 
minħabba l-ġustizzja tiegħek, Mulej. 

Għax int, Mulej, inti l-Għoli, † 
'il fuq mill-art kollha, * 
ogħla ħafna mill-allat. 

  
Iħobb il-Mulej lil min jobgħod il-ħażen, † 

iħares il-ħajja ta' ħbiebu, * 
u jeħlishom minn idejn il-ħżiena. 

Ifeġġ id-dawl fuq il-ġust, * 
u l-hena għal qalb in-nies sewwa. 

Ifirħu, ġusti, fil-Mulej, * 
u faħħru l-isem qaddis tiegħu. 

 Glorja. 
 
Ant. 2: Feġġ id-dawl fuq il-ġust, u l-hena għal qalb in-nies sewwa, hallelujah.  

Ant. 3: Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, hallelujah. 
 

Salm 97 (98) 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida, * 
għax għamel ħwejjeġ ta' l-għaġeb. 
 

Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu, * 
u d-driegħ imqaddes tiegħu. 

Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, * 
f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. 

Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu * 
mal-poplu ta' Iżrael. 

L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, * 
rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. 

  
Għajjtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, * 

infexxu fil-hena, ifirħu u għannu! 
Għannu lill-Mulej biċ-ċetra, * 
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biċ-ċetra u bil-ħlewwa ta' l-għana, 
bit-trombi u bid-daqq tat-trumbetti; * 

għajjtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan! 
  
Ħa jriegħed il-baħar u kull ma fih, * 

id-dinja u kull ma jgħammar fiha. 
Ħa jċapċpu x-xmajjar idejhom, * 

u l-muntanji flimkien jgħajjtu bil-ferħ 
quddiem il-Mulej, għax ġej * 

biex jagħmel ħaqq mill-art; 
hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, * 

u mill-popli bis-sewwa.  
 Glorja. 
 

Ant. 3: Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, hallelujah.  
 
V/. Alla dan l-aħħar kellimna b’Ibnu. 
R/. Li bih għamel kollox. 
 
LEZZJONI 1 
 
Qari mill-ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Kolossin        Kol 2:4-15 

 
Il-fidi tagħna fi Kristu 

 

Ħuti: Dan qiegħed ngħidhulkom biex ħadd ma jqarraq bikom b'xi kliem fieragħ. Jekk jien 
m'iniex f'nofskom b'ġismi, imma ninsab magħkom b'ruħi. Nifraħ meta narakom iġġibu ruħkom 
sewwa u sodi fil-fidi tagħkom fi Kristu. 

  Billi intom ilqajtu lil Sidna Ġesù Kristu, għixu magħqudin miegħu, niżżlu għeruqkom fih, u 
ibnu ħajjitkom fuqu; issaħħu fil-fidi, kif tgħallimtu, u mtlew bir-radd il-ħajr.  

Qisu li ħadd ma jagħmilkom ilsiera b’għerf u kliem qarrieq u fieragħ skond dak li hu ġej 
mill-bniedem, skond il-prinċipji tad-dinja u mhux ta' Kristu.  

Fih hemm tgħammar il-milja sħiħa tad-divinità fil-ġisem; u intom, magħqudin kif intom 
miegħu, għandkom sehem mill-milja tiegħu, hu li hu r-Ras tal-Prinċipati u tas-Setgħat kollha. 

  Fih intom ħadtu ċ-ċirkonċiżjoni, mhux dik li hi magħmula minn idejn il-bnedmin iżda ċ-
ċirkonċiżjoni ta' Kristu, li biha intom inżajtu mill-ġisem tad-dnub. Miegħu ndfintu fil-
magħmudija, u fiha rxuxtajtu wkoll miegħu bis-saħħa tal-fidi tagħkom fil-qawwa ta' Alla li 
qajjem lilu mill-imwiet. Intom kontu mejta minħabba dnubietkom, u għax kontu pagani 
mingħajr iċ-ċirkonċiżjoni f'ġisimkom; imma lilkom ukoll takom il-ħajja flimkien ma' Kristu, billi 
ħafrilna dnubietna kollha, ħassar il-kont tad-dejn tagħna bl-obbligi li kien hemm kontra tagħna, 
neħħieh minn-nofs u sammru mas-salib. Huwa neżża' l-Prinċipati u s-Setgħat, għamel wirja 
minnhom quddiem id-dinja, u karkarhom fit-trijonf ta’ Kristu. 

  

RESPONSORJU     
 
R/. Fi Kristu tgħammar il-milja tad-divinità fil-ġisem. * Hu r-Ras tal-Prinċipati u s-Setgħat kollha.  
V/. Aħna ndfinna miegħu fil-magħmudija, u fiha rxuxtajna wkoll miegħu bis-saħħa tal-fidi tagħna fil-
qawwa ta’ Alla. * Hu r-Ras tal-Prinċipati u s-Setgħat kollha.  
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LEZZJONI II 
 
Qari mid-Diskorsi tal-Papa San Ljun il-Kbir 
 

It-twelid ta’ Sidna hu t-twelid tal-paċi 
 

L-Iben ta’ Alla, li fil-kobor kollu tiegħu ma stmerrx isir daqsxejn ta’ tarbija, ma baqax dejjem 
tfajjel ċkejken, imma kiber u sar raġel. It-tfulija tiegħu għaddiet, bħalma bir-rebħa li kiseb bil-mewt 
u l-qawmien tiegħu għaddew ukoll l-umiljazzjonijiet kollha li ġarrab f’ħajtu. B’danakollu l-festa li 
qegħdin nagħmlu f’dawn il-ġranet iġġedded fostna t-tifkira taż-żgħorija mqaddsa ta’ Ġesù mwieled 
minn Marija Verġni. Barra minn dan, il-qima li nagħtu lis-Salvatur tagħna fi twelidu tgħinna wkoll 
nifirħu bit-tifkira tat-tnissil u t-twelid tagħna stess. 
 Għax it-tnissil ta’ Kristu huwa l-bidu tal-poplu nisrani, u t-twelid tar-Ras hu t-twelid tal-Ġisem 
kollu. 
 Għalkemm kull wieħed minn dawk li huma msejjħa għandu l-ħidma proprja tiegħu, u 
għalkemm ulied il-Knisja ma jgħixux ilkoll fi żmien wieħed, imma l-għaqda waħda u sħiħa tal-fidili, 
imnissla mill-għajn tal-magħmudija, għandha kollha kemm hi sehem u rabta ma’ Kristu fit-twelid 
tiegħu, bħalma hi msallba miegħu fil-passjoni u rxuxtata miegħu fil-qawmien mill-imwiet, u bħalma 
fit-tlugħ tiegħu fis-sema ssieħbet miegħu fil-leminija tal-Missier. 
 Kull nisrani fid-dinja li jieħu tnissil ġdid fi Kristu jinqata’ mill-ħajja qadima li ħa fl-ewwel tnissil 
tiegħu u jerġa’ jitwieled bħala bniedem ġdid, mhux bis-saħħa tat-tnissil minn missier skond il-ġisem, 
imma bil-qawwa tas-Salvatur, li hu stess sar iben ta’ bniedem sewwasew biex aħna nistgħu nsiru 
wlied Alla. 
 Għax kieku hu ma niżilx fostna saċ-ċokon tagħna, ħadd minna ma kien ikollu biex jintrefa’ sa 
ħdejh. 
 Il-kobor ta’ din il-grazzja mogħtija lilna jitlob minna li nżommuha bil-ġieħ kollu li fi sbuħitha 
jistħoqqilha. Kif jgħallimna l-Appostlu San Pawl, aħna ma rċevejniex l-ispirtu ta’ din id-dinja, imma l-
Ispirtu li ġej minn Alla, biex nagħarfu d-doni li tana Alla; u lil Alla ma nistgħux inqimuh sewwa ħlief 
billi noffrulu dak stess li jagħtina hu. 
 Fit-teżor ta’ Sidna, miftuħ beraħ għalina, x’don ieħor aqwa mill-paċi nistgħu nsibu? Huwa d-
don li tant jixraq lill-festa li qegħdin niċċelebraw, dik il-paċi li tħabbret għall-ewwel darba mill-qtajja’ 
ta’ l-anġli fit-twelid tal-Mulej.  
 Hija l-paċi li tnissel l-ulied ta’ Alla, u tghajjex l-għożża u l-għaqda ta’ bejniethom; hija l-
mistrieħ tal-qaddisin fis-sema u l-għamara tal-ħajja ta’ dejjem; l-għemil proprju u l-ġid speċjali 
tagħha hu li tghaqqad ma’ Alla lil dawk li hi tifred mid-dinja. 
 Għalhekk dawk li twieldu mhux mid-demm u lanqas mir-rieda tal-bniedem, imma minn Alla, 
għandhom joffru lil Missierhom l-għaqda ta’ l-ulied li jfittxu s-sliem b’qalb waħda flimkien; dawk 
kollha li ħadu l-grazzja ta’ l-ulied adottivi għandhom jersqu flimkien lejn ħuhom il-kbir li fih deher il-
ħolqien ġdid, u li ġie mhux biex jagħmel ir-rieda tiegħu imma r-rieda ta’ min bagħtu. Il-Missier, bil-
grazzja ta’ l-adozzjoni, għamel werrieta tiegħu mhux lil dawk li ma jaqblux jew ma jixxibhux 
bejniethom, iżda lil dawk li jħossu l-istess għal xulxin u jħobbu ‘l xulxin. Dawn, bħalma ġġeddu skond 
xbieha waħda hekk jinħtieġ li jkunu ruħ waħda bejniethom.  
 It-twelid ta’ Sidna hu t-twelid tal-paċi. Kif jgħid l-Appostlu: Hu l-paċi tagħna, hu, li minna t-
tnejn għamel poplu wieħed . Sew jekk mill-Lhud sew jekk mill-pagani, it-tnejn li aħna għandna fi 
Spirtu wieħed id-dħul għal għand il-Missier.  
 
RESPONSORJU          Ef 2:13-14.17 
  

R/. Intom, li darba kontu ‘l bogħod, issa tqarribtu, bis-saħħa tad-demm ta’ Kristu. * Għax hu 
l-paċi tagħna, hu, li minna t-tnejn għamel poplu wieħed. 
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V/. Hu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u s-sliem lil dawk li kienu fil-qrib. * 
Għax hu l-paċi tagħna, hu, li minna t-tnejn għamel poplu wieħed.  
 
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 
 
Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 
Lilek l-anġli kollha, * 
 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 
Lilek il-kerubini u s-serafini * 
 Ixandruk bla heda: 
 
Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 
 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art mimlija * 
 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 
Lilek tfaħħar * 
 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 
Lilek ifaħħar *  
 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 
Lilek ifaħħru * 
 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 
il-Missier * ta’ kobor bla qjies 
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 
u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 
 
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 
Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 
Int, biex teħles lill-bniedem, * 
 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 
 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 
Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 
 fis-sebħ tal-Missier. 
Aħna nemmnu * 
 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 
 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 
 fil-glorja ta’ dejjem. 
 
Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 
 bierek lill-wirt tiegħek. 
Kun ir-ragħaj tagħhom, * 
 erfagħhom għal dejjem. 
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 
u nfaħħru ismek għal dejjem, * 
 u għal dejjem ta’ dejjem. 
Agħmel, Mulej, li llum * 
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 inħarsu ruħna minn kull dnub. 
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
 kif fik hi t-tama tagħna. 
Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 
 

TALBA 
 
 O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int ridt li fit-twelid ta’ Ibnek iseħħ il-bidu u l-qofol ta’ kull 
rabta tagħna miegħek: agħmel li nkunu sehem mill-wirt ta’ Kristu, li fih tinsab il-milja tas-salvazzjoni 
tad-dinja. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, 
għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej. 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 
 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 
 
V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
INNU 
 
Kristu l-Prinċep għoli tagħna  
twieled minn Marija Verġni:  
semmgħu għanja ma’ l-art kollha  
xandru l-ferħ ta’ dil-ġurnata.  
 
Il-Qaddis, ħallieq tad-dinja,  
sura ħa ta’ lsir imsejken,  
biex bħal bniedem jifdi l-bniedem  
u l-għemil ta’ jdejh isalva.  
 
Mis-smewwiet il-grazzja tinżel,  
timla l-ġuf tax-Xebba safja,  
li ssir omm u ġġib fi ħdanha  
frott il-fidi fil-misteru.  
 
Ġewwa fiha, dar l-indafa,  
jidħol Sidha qisu f’tempju;  
xejn ma ttiefset ix-xbubija  
tal-qaddejja umli t’Alla.  
 
Biha ħa n-natura tagħna  
dak li l-anġlu kien ħabbrilha,  
u li Ġwanni, mibgħut qablu, 
ħassu ħdejh sa minn ġuf ommu.  



773 

 

 
Hu ma stmerrx it-tiben fqajjar  
tal-maxtura li laqgħetu;  
ftit ħalib kien l-għajxien tiegħu  
dak li jitma’ mqar l-għasafar.  
 
Il-qtajjiet ta’ l-anġli jxandru  
fis-smewwiet il-glorja t’Alla;  
u r-Ragħaj, li ħalaq kollox,  
jidher f’għar lil xi ftit rgħajja.  
 
Glorja lilek, Kristu Sidna,  
bin Marija, Omm u Verġni;  
mal-Missier u ma l-Ispirtu,  
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.  
 
SALMODIJA  
  
Ant. 1: Għidulna, rgħajja, lil min rajtu? Min deher fuq l-art? Rajna l-Mulej imwieled, u l-qtajja’ ta’ l-
anġli jfaħħruh, hallelujah.  
 

 
 

Salm 62 (63), 2-9 
  
Alla, Alla tiegħi int; *  

lilek ħerqan infittex.  
Ruħi bilgħatx għalik, †  

għalik imxennaq jiena, *  
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.  

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *  
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.  

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *  
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.  

 
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *  

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.  
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *  

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,  
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *  

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.  
Għax int kont għajnuna għalija, *  

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.  
Miegħek tingħaqad ruħi, *  

int tweżinni bil-leminija tiegħek.  
Glorja. 
 
Ant. 1: Għidulna, rgħajja, lil min rajtu? Min deher fuq l-art? Rajna l-Mulej imwieled, u l-qtajja’ ta’ l-
anġli jfaħħruh, hallelujah.  
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Ant. 2: L-anġlu qal lir-rgħajja: Ġibtilkom aħbar ta’ ferħ kbir, għax illum twildilkom is-Salvatur tad-
dinja, hallelujah.  
 

Kantiku (Dan 3,57-88.56) 
  
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  
 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  
bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  
 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 
  

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  
faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 
  

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.  
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Ant. 2: L-anġlu qal lir-rgħajja: Ġibtilkom aħbar ta’ ferħ kbir, għax illum twildilkom is-Salvatur tad-
dinja, hallelujah.  
Ant. 3: Illum twildina tifel, u jsemmuh Alla l-qawwi, hallelujah. 
 

Salm 149 
  
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħu  
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *  

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom  
Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *  

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!  
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *  

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  
 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *  
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!  

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *  
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,  

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *  
u jagħtu l-kastig lill-popli,  

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *  
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,  

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *  
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. 

Glorja. 
 
Ant. 3: Illum twildina tifel, u jsemmuh Alla l-qawwi, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA          Iż 4:2-3  
  Dakinhar ir-rimja tal-Mulej tkun ġmiel u glorja, u l-frott ta’ l-art ikun kburija u żȋna tal-fdal ta’ 
Iżrael. U jiġri li min jibqa’ f’Sijon u min jitħalla f’Ġerusalemm qaddis jissejjaħ, kull min jitniżżel fil-
ktieb tal-ħajja f’Ġerusalemm. 
 
RESPONSORJU QASIR  
 
R/. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, * Ħallelujah, hallelujah. Għarraf. 
V/. F’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. * Ħallelujah, hallelujah. Glorja. Għarraf. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
  Ngħaqdu ma’ l-anġlu għadd kbir ta’ qtajja tas-sema, ifaħħru lil Alla u jgħidu: Glorja ‘l Alla fl-
ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba, hallelujah. 
  
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  
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biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  
u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  
u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  
li jagħtina  

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  
naqduh bla biża’  

tul ħajjitna kollha, *  
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  
għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  
bil-maħfra ta’ dnubiethom,  

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  
li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  
u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  
Ngħaqdu ma’ l-anġlu għadd kbir ta’ qtajja tas-sema, ifaħħru lil Alla u jgħidu: Glorja ‘l Alla fl-

ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba, hallelujah. 
 
PREĊI  
 
Sidna Ġesù Kristu deher fostna, u l-grazzja tiegħu feġġet għall-bnedmin kollha. Nitolbuh b’qalbna 
qawwija, u bl-umiltà kollha ngħidulu: 

Ħenn għalina, Mulej. 
Kristu, li tnissilt mill-Missier qabel kull żmien, inti d-dija tas-sebħ tiegħu u x-xbieha ta’ l-essenza 
tiegħu, u żżomm id-dinja kollha bil-kelma setgħana tiegħek: 
- nitolbuk biex illum tagħtina li ngħixu bl-Evanġelju tiegħek. 
Kristu, int fil-milja taż-żminijiet ġejt fid-dinja biex issalva l-bnedmin u tagħti l-ħelsien lill-ħlejjaq 
kollha: 
- nitolbuk biex kulħadd jikseb il-ħelsien tassew.  
Kristu, Bin il-Missier u natura waħda miegħu, int, imnissel qabel is-sebħ, twelidt f’Betlehem biex 
isseħħ l-Iskrittura: 
- nitolbuk biex il-faqar ikun jidher sewwa fil-Knisja tiegħek. 
Kristu, Alla u bniedem, int Sid David u Ibnu, kif ħabbru l-profeti:  
- nitolbuk biex Iżrael jagħraf fik il-Messija.  
  
Missierna 

Talba 
 

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int ridt li fit-twelid ta’ Ibnek iseħħ il-bidu u l-qofol ta’ kull 
rabta tagħna miegħek: agħmel li nkunu sehem mill-wirt ta’ Kristu, li fih tinsab il-milja tas-salvazzjoni 
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tad-dinja. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, 
għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
 
Għeluq  
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen. 

 
 
 
 
 
 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 
 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 
Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
INNU 
 
Spirtu s-Santu, li int Alla 
wieħed mal-Missier u l-Iben, 
ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 
 
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 
u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 
 
Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 
żomm qawwija l-fidi tagħna 
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
F’Nofsinhar 
 
INNU 
 
Mexxej qawwi, Alla veru, 
Inti kollox tqassam sewwa: 
jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 
f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 
Iżda itfi l-għadab fina, 
taffi s-sħana ta’ kull deni, 
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agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
INNU 
 
Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 
lil kull siegħa tal-ġurnata 
tqis id-dawl li jkun imissha. 
 
Ibagħtilna lejla tajba, 
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  
imma tersaq lejn il-glorja, 
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li itn ħejjejt għall-popli kollha.  
 
SALMODIJA (Salmi tat-Tnejn tal-1 Ġimgħa) 
 

Salm 18 (19) B 
 

Il-liġi tal-Mulej perfetta, u tagħti l-ħajja; * 
ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa,  
u tgħallem lil min ma jafx. 

Il-preċetti tal-Mulej dritti, u jferrħu l-qalb; * 
il-kmandament tal-Mulej safi,  
u jdawwal l-għajnejn. 

Il-biża' tal-Mulej sinċier, u jibqa' għal dejjem; * 
il-ġudizzji tal-Mulej sewwa, u mseddqa għalkollox; 

egħżeż mid-deheb, mid-deheb l-aktar fin, * 
oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xehda. 

Fehemhom sewwa l-qaddej tiegħek; * 
ħlas tajjeb għandu min iħarishom. 

In-nuqqas min jista' jagħrfu? * 
Minn dak li ma nafx bih saffini. 

U mill-kburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek, * 
tħalliha qatt taħkimni. 
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Mbagħad inkun bla ħtija * 
u ħieles minn dnub kbir. 

  
Ħa jkunu milqugħa quddiemek † 

kliem fommi u ħsieb qalbi, * 
Mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi. 

 Glorja. 
 

Salm 7 
 
I 

 
Mulej, Alla tiegħi, fik il-kenn tiegħi; * 

salvani minn kull min iħabbatni, u eħlisni, 
li ma jaħtfunix bħal iljun u jqattgħuni, * 

u ma jkunx hemm min jeħlisni. 
  
Mulej, Alla tiegħi, jekk dan jien għamilt, * 

jekk ħatja ta' xi ħażen huma idejja, 
jekk b'deni għall-ġid ħallast lil ħabibi, * 

jew għal xejn b'xejn ħarbatt l-għadu tiegħi, 
ħa jqum l-għadu kontrija u jirbaħni, † 

ma' l-art taħt riġlejh jitfagħni, * 
u ġieħi fit-trab ikasbarli. 

  
Qum, Mulej, bil-qilla tiegħek, † 

ieqaf kontra s-saħna ta' l-għedewwa tiegħi; * 
stenbaħ, u agħmilli l-ħaqq li int ordnajt. 

Ħa jinġemgħu l-ġnus madwarek; * 
fuqhom int toqgħod fil-għoli. 
 

Mulej, int li tagħmel ħaqq mill-popli, † 
agħmel ħaqq minni, Mulej, skond is-sewwa tiegħi *  
u skond it-tjubija li hemm fija. 

Ħa jintemm il-ħażen tal-ħżiena, * 
u jitwettaq il-bniedem sewwa. 

Int li tgħarbel il-moħħ u l-qalb, * 
int Alla ġust. 

 Glorja. 
 

II 
 

It-tarka tiegħi hu Alla, * 
li jsalva 'l min hu qalbu safja. 

Alla hu mħallef ġust, * 
Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen. 
 

Tassew li l-għadu jiġi u jsinn is-sejf, * 
l-ark jissikka u jimmirah. 

Diġà ħejja l-armi tal-mewt, * 
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il-vleġeġ għamilhom għodda mikwija. 
Arah, l-għadu jnissel il-ħażen, * 

jitqal bil-qerq u jiled il-gideb. 
Fetaħ bir u ħaffru sewwa; * 

iżda jaqa' fil-ħofra li għamel hu. 
Fuq rasu taqa' l-ħsara li għamel; * 

fuqu tinżel id-dnewwa tiegħu. 
 

Inrodd ħajr lill-Mulej għall-ġustizzja tiegħu; * 
ngħanni isem il-Mulej, isem l-Għoli. 

 Glorja. 
 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 
 
Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.  
 
 
LEZZJONI QASIRA          Iż 45:13 
  

Jien qajjimtu biex iġib ir-rebħa, wittejtlu triqatu kollha; hu jibnili l-belt, u jifdi l-ilsiera tiegħi 
bla ma jħallas jew jagħti rigali għalihom, jgħid il-Mulej ta’ l-eżerċti.  
 
V/. Il-Mulej ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu, hallelujah. 
R/. Mal-poplu ta’ Iżrael, hallelujah. 
 

Talba 
 

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int ridt li fit-twelid ta’ Ibnek iseħħ il-bidu u l-qofol ta’ kull 
rabta tagħna miegħek: agħmel li nkunu sehem mill-wirt ta’ Kristu, li fih tinsab il-milja tas-salvazzjoni 
tad-dinja. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
 
 
F’Nofsinhar 
 
Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.  
 
LEZZJONI QASIRA        Iż 48:20 
 

Oħorġu minn Babel, aħarbu mill-Kaldin! Ħabbru u xandru dan b’għajat ta’ ferħ, wasslu l-
aħbar sa truf l-art; għidu: Il-Mulej feda lil Ġakobb, il-qaddej tiegħu. 
 
V/. L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, hallelujah.  
R/. Rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna, hallelujah. 
 

Talba 
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O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int ridt li fit-twelid ta’ Ibnek iseħħ il-bidu u l-qofol ta’ kull 
rabta tagħna miegħek: agħmel li nkunu sehem mill-wirt ta’ Kristu, li fih tinsab il-milja tas-salvazzjoni 
tad-dinja. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 
 
Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li int ħejjejt għall-popli kollha.  
 
LEZZJONI QASIRA Iż 65:1 
 

Bdew ifittxuni dawk li ma staqsewx għalija, riedu jsibuni dawk li ma ġrewx warajja; u jien 
għedt: Hawn jien! Hawn jien! lill-poplu li ma sejjaħx ismi. 
 
V/. It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu, hallelujah. 
R/. Il-ġustizzja u s-sliem jitbewwsu, hallelujah. 
 

 
Talba 

 
O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int ridt li fit-twelid ta’ Ibnek iseħħ il-bidu u l-qofol ta’ kull 

rabta tagħna miegħek: agħmel li nkunu sehem mill-wirt ta’ Kristu, li fih tinsab il-milja tas-salvazzjoni 
tad-dinja. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
 
Inbierku l-Mulej 
R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
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1 ta’ Jannar  

Ottava tal-Milied 

IL-VERĠNI OMM ALLA, MARIJA 

Solennità 

L-1 Għasar 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 
R/. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Minn qalb Missieru tnissel,  
fil-bidu, sa mid-dwiem;  
hu l-Alfa, hu l-Omega,  
hu waħdu l-bidu u t-tmiem  
ta’ kull ma sar fl-imgħoddi,  
illum, jew ‘il quddiem.  
 
Sar bniedem, u ħa s-sura  
tal-ġisem fqir li jmut,  
biex jifdi ‘l min fil-jasar  
kien ilu wisq mixħut,  
u jneħħi l-mewt li daħħal  
Adam bid-dnub misħut.  
 
L-Omm Verġni mbierka ġiebet  
fid-dinja l-frott misjur  
bil-qawwa ta’ l-Ispirtu,  
lil Kristu s-Salvatur  
tal-poplu l-ġdid li kiseb,  
minn kullimkien miġbur.  
 
Dan hu l-Messija mwiegħed  
fil-bidu tal-ġrajjiet;  
il-patrijarki saħħu  
tamietu f’qalb l-ulied;  
u tħabbar mill-profeti  
matul iż-żminijiet.  
 
Tifħir u glorja w barka  
‘l Alla, l-Missier ħanin;  
lil Ibnu, li mill-Verġni  
sar bniedem għall-bnedmin;  
u lill-Ispirtu s-Santu,  
li jżommna mal-ħajjin. Ammen. 
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SALMODIJA 
 
Ant. 1: X’bidla ta’ l-għaġeb! Il-Ħallieq tal-bnedmin ħa ġisem ħaj u twieled minn Marija Verġni; sar 
bniedem bħalna biex jagħtina sehem fin-natura tiegħu ta’ Alla. 
 

Salm 112 (113) 
 

Faħħru, qaddejja tal-Mulej, * 
faħħru isem il-Mulej. 

Ikun imbierek isem il-Mulej, * 
minn issa u għal dejjem! 

  
Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha * 

ikun imfaħħar isem il-Mulej! 
Għoli fuq il-ġnus kollha l-Mulej, * 

ogħla mis-smewwiet hu sebħu. 
Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna, † 

li qiegħed fl-għoli? * 
Hu li jħares 'l isfel, lejn is-smewwiet  
 u lejn l-art. 

  
Hu li jqajjem mit-trab l-imsejken, * 

u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar, 
biex mal-kbarat iqiegħdu, * 

mal-kbarat tal-poplu tiegħu. 
Il-mara bla wlied iqegħedha f'darha, * 

jagħmilha omm ferħana b'uliedha. 
 
 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
  u lill-Ispirtu s-Santu. 
 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
  u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Ant. 1: X’bidla ta’ l-għaġeb! Il-Ħallieq tal-bnedmin ħa ġisem ħaj u twieled minn Marija Verġni; sar 
bniedem bħalna biex jagħtina sehem fin-natura tiegħu ta’ Alla.  
Ant. 2: Bit-twelid tiegħek ta’ l-għaġeb minn Marija Verġni seħħet l-Iskrittura: inżilt bħal xita fuq ir-
raba’ bil-għatx, biex issalva l-bnedmin. Tkun imfaħħar, Alla tagħna! 
 

Salm 147 (147B) 
 

Sebbaħ, Ġerusalemm, il-Mulej; * 
faħħar 'l Alla tiegħek, Sijon! 

  
Hu jsaħħaħ l-istaneg ta' bwiebek, * 

u jbierek ġewwa fik 'l uliedek. 
Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek, * 

u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek. 
Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu; * 

bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. 
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Jibgħat is-silġ bħas-suf; * 

ixerred bħar-rmied il-ġlata. 
Jitfa' s-silġ bħal frak tal-ħobż; * 

u jagħqad l-ilma bil-kesħa tiegħu. 
Isemma' kelmtu, u jinħall is-silġ; * 

jonfoħ ir-riħ tiegħu, u jiġri l-ilma! 
  
Hu jxandar kelmtu lil Ġakobb, * 

il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael.  
Ma għamel hekk ma' ebda poplu; * 

lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu.  
 Glorja lill-Missier...... 
 
Ant. 2: Bit-twelid tiegħek ta’ l-għaġeb minn Marija Verġni seħħet l-Iskrittura: inżilt bħal xita fuq ir-
raba’ bil-għatx, biex issalva l-bnedmin. Tkun imfaħħar, Alla tagħna! 
 
Ant. 3: Bħalma l-għollieq, li ra Mosè, ma nħaraqx bin-nar, hekk baqgħet bla mittiefsa xbubitek, 
Omm Alla! Itlob għalina. 
 

Kantiku (Ef 1:3-10) 
 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, * 

li mliena b'kull xorta ta' barka spiritwali, 

 fis-smewwiet fi Kristu. 

 

Hekk hu għażilna fih, † 

sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, * 

biex inkunu qaddisa u bla tebgħa  

 quddiemu fl-imħabba. 

Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi † 

permezz ta' Ġesù Kristu; * 

skond ma għoġob lir-rieda tiegħu, *  

  

 għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, * 

  li biha mliena fl-Għażiż tiegħu. 

 

Fih aħna għandna l-fidwa, bid-demm tiegħu, * 

il-maħfra tad-dnubiet,  

skond l-għana tal-grazzja tiegħu, *  

li biha fawwarna fl-għerf u l-għaqal kollu: 

 

hu għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu, † 

skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel, * 

u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet;  

  

 jiġifieri, li kollox jinġabar taħt Ras waħda, li hu Kristu, * 

kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema. 
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 Glorja lill-Missier....... 
 
Ant. 3: Bħalma l-għollieq, li ra Mosè, ma nħaraqx bin-nar, hekk baqgħet bla mittiefsa xbubitek, 
Omm Alla! Itlob għalina.  
 
 
 
LEZZJONI QASIRA          Gal 4:4-5 
 

Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-
liġi , biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
R. Il-Verb sar bniedem, * Hallelujah, hallelujah. Il-Verb.  
V. U għammar fostna. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. Il-Verb. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
Fl-imħabba kbira li biha ħabbna, Alla bagħat lil Ibnu f’sura ta’ ġisem midneb, imwieled minn mara, 
imwieled taħt il-liġi, hallelujah. 
 
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 
 
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 
 
Glorja. 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  
Fl-imħabba kbira li biha ħabbna, Alla bagħat lil Ibnu f’sura ta’ ġisem midneb, imwieled minn mara, 
imwieled taħt il-liġi, hallelujah. 
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PREĊI 
 
Imbierek il-Mulej Ġesù, il-paċi tagħna, li ġie biex jgħaqqad il-Lhud u l-pagani flimkien f’poplu 
wieħed. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuh:  

Mulej, agħti l-paċi tiegħek lil kulħadd.  
Fi twelidek, Mulej, inti wrejt lill-bnedmin it-tjieba u l-imħabba tiegħek:  
- agħmel li dejjem inroddulek ħajr għall-ġid kollu li tagħtina. 
Inti mlejt bil-grazzja lil Ommok Marija:  
- xerred il-kotra tal-grazzji tiegħek fuq kulħadd. 
Int ġejt tħabbar lid-dinja l-bxara t-tajba ta’ Alla: 
- żid l-għadd ta’ dawk li jxandru u jisimgħu l-kelma tiegħek. 
Int għoġbok titwieled minn Marija Verġni u sirt ħuna:  
- għallem lill-bnedmin iħobbu lil xulxin bħal aħwa.  
Int feġġejt quddiem id-dinja bħax-xemx fit-tlugħ tagħha: 
- itfa’ d-dawl ta’ wiċċek fuq ħutna l-mejtin biex jarawk wiċċ imbwiċċ.  
 
Missierna 
 

Talba 
 

 O Alla, int ridt li l-Imqaddsa Marija ssir Omm Ibnek u tibqa’ Verġni, u hekk offrejt lill-
bnedmin kollha l-ġid ta’ salvazzjoni għal dejjem; agħmel li nħossu l-qawwa tat-talb tagħha għalina, 
aħna li biha lqajna lil min tana l-ħajja, Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ 
l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Għeluq 
 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen. 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 
WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U 

TAS-SOLENNITAJIET 
 
V. O Alla, ejja eħlisni.  
R. Mulej, fittex għinni.  
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 
Quddiesa. 
  
ATT PENITENZJALI 
l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  
iħabbtu fuq sidirhom  
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ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  
Tingħata l-assoluzzjoni:  
Iħenn galina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R/. Ammen.  
 
Jew 
II. Issir l-istedina għall-penitenza. 
 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
V. Ħenn għalina, Mulej  
R. Għax dnibna kontra tiegħek.  
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  
 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
 
Jew  
III. Issir l-istedina għall-penitenza. 
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  
R. Kristu ħniena. 
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  
R. Mulej, ħniena. 
Tingħata l-assoluzzjoni: 
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
R. Ammen. 
  
INNU 
 
Wara dan il-jum li tajtna,  
nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,  
biex fit-tjieba kbira tiegħek  
tgħasses fuqna u tieqaf magħna.  
 
Fik u bik jistrieħu qlubna,  
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,  
sabiex għada minn filgħodu  
jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.  
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Bierek jiemna b’saħħa tajba,  
żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,  
u bid-dija tiegħek dawwal  
dlam il-lejl li riesaq fuqna. 
  
Isma’ talbna, Missier twajjeb,  
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,  
li ta’ dejjem hi saltnatkom  
ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen. 
 
SALMODIJA 
 
Barra Ż.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi. 
 
Ż.GĦ.:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 

Salm 4 
Radd ta’ ħajr 

 
Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin) 
 

Weġibni, meta nsejjaħlek, * 
Alla tal-ġustizzja tiegħi; 

oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq, * 
ħenn għalija u isma' talbi. 
 

Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? * 
Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb? 

Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; * 
jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu. 
 

Triegħdu bil-biża', u la tidinbux; * 
aħsbu f'qalbkom bil-lejl, u isktu!  

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, * 
u ittamaw fil-Mulej. 
 

Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?" * 
Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek. 

Int nissilt l-hena f'qalbi, * 
aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom. 

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, * 
għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni. 

 Glorja. 
 
Barra Z.GĦ.:  
Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.  
Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 
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Salm 133 (134) 
It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju 

 
Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. 
(Apok 19:5) 
 

Ejjew, bierku l-Mulej, † 
qaddejja kollha tal-Mulej, * 
intom li toqogħdu f'dar il-Mulej. 

Erfgħu idejkom lejn it-tempju, * 
u bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 

Ibierkek il-Mulej minn Sijon, * 
hu li għamel is-sema u l-art! 
Glorja.  
  

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli. 
 
Z.GĦ:  
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
 
LEZZJONI QASIRA          Dewt 6:4-7 
 
Isma', Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek 
kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed nagħtik 
illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f'darek, sew meta timxi barra t-
triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.  
 
RESPONSORJU QASIR 
 
Barra żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.  
 
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  
 
Fi żmien il-Għid:  
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 
KANTIKU EVANĠELIKU          Lq. 2,29-32 

 
Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  
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għaliex għajnejja raw *  
is-salvazzjoni tiegħek,  

li int Ħejjejt *  
għall-popli kollha:  

dawl biex idawwal il-ġnus, *  
u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
  
Glorja. 
 
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 
 

Talba 
Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u 

nifirħu bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen. 
 
Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud: 
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;  
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u  
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen. 
 
Wara t-talba tingħad il-barka:  
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  
R. Ammen. 
 
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  
mill-antifoni tal-Madonna. 
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  
int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  
għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  
fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  
kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  
jew 
 
Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  
int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  
O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  
is-sliem għalik! Itlob  

lil Kristu għalina.  
 
jew 
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Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  
ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  

Lilek ingħajjtu, 
għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  
f’dan il-wied ta’ dmugħ.  

 
Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  
 
jew 
 
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  
la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  


