IS-SIBT
TAL-XXXIV ĠIMGĦA MATUL IS-SENA
Salmodija tas-Sibt tat-I1 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.
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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,
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.
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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.
Tliet Persuni setgħanin
aħna nqimu, imm’Alla wieħed:
Int wassalna mal-henjin. Ammen.
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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, *
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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
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, *
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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, issliem u l-imħabba.
Maħbubin, ħassejt ħerqa tassew kbira biex niktbilkom dwar issalvazzjoni tagħna lkoll, għax rajt li kien meħtieġ nibagħtilkom kelmtejn ħalli
nħeġġiġkom għal dik il-fidi li ngħatat 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 lkastig 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 mirriħ, siġar bla frott fi tmiem il-ħarifa, mejta għal darbtejn, imqaċċta millgħeruq; imwieġ qliel tal-baħar jitqallbu fir-ragħwa ta' l-għajb tagħhom,
kwiekeb ġerrejja li għalihom hemm merfugħ is-swied tad-dlamijiet għal
dejjem.
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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 llibsa 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 ittiġrib 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,
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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 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.
8

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’ lIspirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Inbierku l-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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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?
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.
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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, †
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.
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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 *
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, *
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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.
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Ant. 3: Kemm hu kbir ismek, Mulej, fl-art kollha!
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, *
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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.
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 lillMissier.
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 leżistenza 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.
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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.
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.
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.
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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.
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.
18

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; *
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.
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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 għallpreċetti 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
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.
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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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