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IL-ĠIMGĦA
TAS-VII ĠIMGĦA MATUL IS-SENA
Salmodija tal-Ġimgha tat-III ġimgħa
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba 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. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba 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. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba 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. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba 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. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba 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:
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Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"
Ant. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba 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. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba 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
I.
Billejl jew kmieni ma’ sbiħ il-jum
Alla wieħed, tliet Persuni,
li b’setegħtek tmexxi l-ħlejjaq,
isma’ l-kantiku li ninsġu
f’dan il-ħin ta’ skiet b’tifħirek.
Ara, Sid ħanin: bakkarna
biex, fil-ħemda ta’ dis-siegħa,
nitolbuk li tagħti ‘l ruħna
fejqan sħiħ mill-ġrieħi tagħha.
Jekk il-għadu jqarraq bina
fil-mistrieħ tal-lejl u naqgħu,
ejja minnufih erfagħna
lejk bis-setgħa tas-sebħ tiegħek.
Nitolbuk, bit-tama f’qalbna,
biex timliena bid-dawl tiegħek,
ħa nitwarrbu minn kull ħofra
ta’ twegħir fit-triq tas-sema.
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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II. Matul il-jum
Nitolbuk, Mulej, kun fostna,
biex bi mħabbtek timla ‘l qalbna,
waqt li b’sogħba u ndima kbira
nerfgħu lejk bit-talb idejna.
Ġesù twajjeb, aħna dnibna,
dorna lura mit-triq tiegħek;
o Mulej ħanin, aħfrilna
l-għelt u l-ħażen kollu tagħna.
Bis-salib imqaddes tiegħek,
is-sinjal għażiż tal-fidwa,
kullimkien u dejjem żommna
taħt għajnejk, għax aħna wliedek.
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, *
4

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.
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.
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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.
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/. Il-Mulej jgħallimna t-triqat tiegħu.
R/. U aħna nimxu fil-mogħdijiet tiegħu.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ Koħelet

Koħ 8:5-9:10
Il-faraġ ta’ l-għaref

Min jobdi l-liġi ma jsib ruħu f’ebda tfixkil. Moħħ l-għaref jaf tajjeb li hemm waqt u
ħaqq. U tabilħaqq kull ħaġa għandha l-waqt u l-ħaqq tagħha. Iżda hawn hi l-ħsara l-kbira
tal-bniedem, li ma jafx x'għad ikun. U min jista’ jgħidlu kif għad ikun? L-ebda bniedem
ma hu sid ta' nifs ħajtu biex iżommu, u ħadd ma hu sid il-jum ta' mewtu; ma jingħatax
ħelsien waqtil-gwerra, lanqas il-ħażen ma jeħles lil min jagħmlu. Dan kollu rajt jien u
naħseb fl-għemil kollu li jsir taħt ix-xemx meta bniedem jaħkem fuq ieħor u jagħmillu
ħsara.
B’danakollu rajt il-ħżiena jersqu u jidħlu fil-post imqaddes u mbagħad jiġġerrew
mal-belt jiftaħru li għamlu s-sewwa. Dan ukoll hu frugħa. Billi l-għemejjel ħżiena ma
jeħdux malajr il-kastig li ħaqqhom, qalb il-ħżiena titħajjar malajr biex tagħmel iddeni; għax il-ħażin, mqar jidneb mitt darba, għandu għomru twil. Iżda jien żgur li jkollhom
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l-hena dawk li jibżgħu minn Alla talli jgħixu fit-tjieba tiegħu, u li ma jkollux hena l-ħażin
u lanqas ma jtawwal bħad- dell il-jiem ta’ ħajtu għax ma jibżax minn Alla.
Iżda fuq l-art tinsab din il-frugħa: hemm nies sewwaġusti li jieħdu l-ħlas li jmiss lgħemejjel tal-ħżiena, u hemm nies ħżiena li jieħdu l-ħlas li jmiss l-għemejjel tal-ġusti.
Jiena ngħid: "Dan ukoll hu frugħa."
Għalhekk jien infaħħar l-għerf għax il-bniedem m'għandux hena ieħor taħt ix-xemx
ħlief li jiekol, jixrob u jifraħ; ikun dan is-sieħeb tiegħu fit-taħbit li jieħu tul l-għomor li
Alla jagħtih taħt ix-xemx.
Meta ntfajt nistħarreġ l-għerf dwar l-għemil li fih jedha l-bniedem fuq l-art bla ma
jistrieħ la binhar u lanqas billejl, rajt l-għemil kollu ta’ Alla u kif il-bniedem ma jistax isib
tarf ta’ kull ma jsir taħt ix-xemx; jitħabat kemm jitħabat ifittex, ma jasalx biex isibu; lanqas
l-għaref li jaħseb li jaf xi ħaġa ma jista’ jsibu.
Jien qgħadt inqis dan kollu u għaraft li l-ġusti u l-għorrief bl-għemejjel tagħhom
huma f’idejn Alla, għax la l-imħabba u lanqas il-mibegħda ma jagħraf sewwa l-bniedem.
Kull ma għandu quddiemu hu frugħa.
Lil kulħadd se tmissu xorti waħda,
lill-ġust u lill-ħażin,
lis-safi u lill-imniġġes,
lil min joffri sagrifiċċju u lil min ma joffrix,
lit-tajjeb u lill-midneb,
lil min jaħlef u lil min jibża’ jaħlef.
Hawn hu l-ħażin f’dak kollu li jsir taħt ix-xemx: li kulħadd se tmissu l-istess xorti;
u barra dan, qalb il-bnedmin mimlija ħażen u l-bluha tgħammar fiha matul ħajjithom u
mbagħad imorru mal-mejtin. Min għadu msieħeb mal-ħajjin fadallu xi tama: aħjar kelb ħaj
minn iljun mejjet. Il-ħajjin għallinqas jafu li għad imutu, iżda l-mejtin ma jafu xejn; lanqas
ħlas ma baqa’ għalihom għax intesiet it-tifkira tagħhom. L-imħabba tagħhom, il-mibgħeda
u l-għira li kellhom, issa ntemmu, u l-ebda sehem ma jkollhom aktar f’dak kollu li jsir taħt
ix-xemx.
Isa, mela, kul bil-ferħ il-ħobż tiegħek
u ixrob għal qalbek l-inbid tiegħek,
għax ġa għoġbuh lil Alla l-għemejjel tiegħek.
Ħa jkunu f'kull żmien bojod l-ilbiesi tiegħek,
u tħallix ‘il rasek nieqsa mill-fwieħa.
Gawdi l-ħajja ma’ martek l-għażiża l-jiem kollha ta' ħajtek fiergħa, li Alla għoġbu
jagħtik taħt ix-xemx, għax dan kull ma jmissek mill-ħajja u mit-taħbit li ġġarrab taħt ixxemx. Kull ma ssib x'tagħmel, agħmlu waqt li għadek tista’, għax ma jkunx hemm ħidma
u ħsieb, xjenza u għerf f'Art l-Imwiet fejn int sejjer.

RESPONSORJU 1 Kor 2:9-10; Koħ 8:17a
R/. Dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet, u dak li qatt ma tnissel f’qalb il-bniedem,
dak li Alla lesta għal dawk li jħobbuh, * Alla rrivelahulna permezz ta’ l-Ispirtu, għax l-Ispirtu
jagħrbel kollox, sa fil-qiegħ ta’ Alla.
V/. Ta’ l-għemil kollu ta’ Alla l-bniedem ma jistax isib it-tarf. * Alla rrivelahulna permezz ta’
l-Ispirtu, għax l-Ispirtu jgħarbel kollox, sa fil-qiegħ ta’ Alla.
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LEZZJONI II
Qari mit-Tifsir fuq il-Ktieb ta’ Koħelet, ta’ San Girgor, isqof ta’ Agrigento
Ruħi tifraħ fil-Mulej
Isa, kul bil-ferħ il-ħobż tiegħek u ixrob għal qalbek l-inbid tiegħek, għax ġa għoġbuh
lil Alla l-għemejjel tiegħek.
Jekk irridu nfissru dan il-kliem fis-sens tiegħu kif jinftiehem, nistgħu ngħidu, bla ebda
biża’ li niżbaljaw, li b’dan il-kliem Koħelet ried iħeġġiġna biex ngħixu ħajja sempliċi, medhijin
bit-tagħlim ta’ fidi sinċiera f’Alla, waqt li naqsmu l-ħobż bejnietna u nixorbu l-inbid għal
qalbna, mingħajr ħafna tpaċpiċ fieragħ u ħafna kliem imgħawweġ, moħħna biss f’dak li hu
tajjeb, u dejjem lesti biex, fejn nistgħu, ngħinu l-fqar u t-tallaba, imqanqlin mill-ħniena u b’idna
miftuħa: f’kelma waħda medhijin biss b’dak it-taħriġ u b’dak l-għemil li bih Alla jitgħaxxaq.
Iżda jekk irridu nagħtu tifsir spiritwali lil dan il-kliem, għandna niksbu tagħlim aqwa,
għaliex naraw li l-ħobż hu l-ħobż mistiku li niżel mis-sema u ta l-ħajja lid-dinja, u l-inbid li
nixorbu għal qalbna hu l-inbid tar-ruħ li ħareġ mill-ġenb minfud tad-dielja vera, fi żmien ilpassjoni li kienet is-salvazzjoni tagħna. Fuq dan il-ħobż u dan l-inbid, l-Evanġelju tassalvazzjoni tagħna jgħid: Ġesù ħa l-ħobż, radd il-ħajr u qal lid-dixxipli u l-appostli qaddisa
tiegħu: Ħudu u kulu, dan hu ġismi li jingħata għalikom għall-maħfra tad-dnubiet. Hekk ukoll
ħa l-kalċi u qal: Ħudu u ixorbu minnu lkoll; dan hu l-kalċi ta’ demmi tal-patt il-ġdid, li
jixxerred għalikom u għall-kotra, għall-maħfra tad-dnubiet. Dawk li jieklu dan il-ħobż u
jixorbu dan l-inbid jifirħu u jithennew, u jistgħu jgħidu: Inti nissilt l-hena f’qalbi.
Jidhirli wkoll li fil-Ktieb tal-Proverbji, l-Għerf ta’ Alla, li jeżisti fih innifsu, jiġifieri
Kristu, is-salvatur tagħna, jitkellem fuq dan il-ħobż u dan l-inbid meta jgħid: Ejjew kulu l-ħobż
tiegħi u ixorbu l-inbid li ħejjejt għalikom. B’dan il-kliem il-Verb ta’ Alla ried ifisser it-tisħib
mistiku tagħna fih. Hu ta’ ġieħ kbir għal dawk kollha li għandhom sehem f’dan it-tisħib li
jkollhom ilbieshom, jiġifieri l-għemejjel tajba tagħhom, dejjem jiddu b’dija li ma bħalha, skond
ma jgħid il-Mulej fl-Evanġelju: Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, biex
jaraw l-għemejjel tajba tagħkom, u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. U żejt millaħjar għandu jidher dejjem imsawwab fuq rashom, jiġifieri l-ispirtu tal-verità, li jħarishom u
jbiegħed minnhom kull ħsara tad-dnub.
RESPONSORJU Salm 15(16): 8b-9a. 5a
R/. Bil-Mulej f’leminti qatt ma nitħarrek: * Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi u ġismi wkoll
jistrieħ fil-kwiet.
V/. Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi. * Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi u ġismi wkoll
jistrieħ fil-kwiet.
TALBA
Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa, u li, bil-kliem u l-għemil,
nagħmlu dak li jogħġob lilek. Bi Kristu Sidna. 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
Kristu, Verb etern, Bin Alla,
li sirt bniedem minn Omm Verġni,
inti l-ġmiel u l-ferħ tas-sema,
il-qawmien u s-saħħa tagħna.
Bħalma d-dawl tax-xemx għall-ħidma
ta’ jum ġdid qed isejjħilna,
hekk fl-ispirtu wkoll nitqanqlu
biex nibdewh bit-tifħir tiegħek.
Inżel, Dawl ħanin, u keċċi
dlam il-lejl tad-dnub minn ruħna;
wettaq fina t-tama hienja
tal-qawmien għad-dawl tal-glorja.
Ibqa’ magħna w żommna ħielsa
bħala wlied id-dawl f’ħidmietna;
biegħed minna kull ma jħammeġ
il-fehmiet indaf ta’ moħħna.
Tkun il-fidi d-dawl ta’ jiemna,
fiha nxettlu t-tama tagħna,
biex naraw il-frott imbierek
ta’ l-imħabba li tqaddisna.
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,
Sultan twajjeb, jintradd lilek,
lill-Missier, u lill-Ispirtu
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Kontrik biss jiena dnibt, Mulej; ikollok ħniena minni.
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; *
9

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: Kontrik biss jiena dnibt, Mulej; ikollok ħniena minni.
Ant. 2: Nistqarru ħżunitna, Mulej, għax dnibna kontrik.
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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: Nistqarru ħżunitna, Mulej, għax dnibna kontrik.
Ant. 3: Jaħweh hu Alla; aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu.
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: Jaħweh hu Alla; aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu.
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LEZZJONI QASIRA 2 Kor 12:9b-10
Bil-qalb kollha aktar niftaħar b’dak li hu dgħajjef fija, biex tistrieħ fuqi l-qawwa ta’
Kristu. Għalhekk, għall-imħabba ta’ Kristu, nifraħ b’dak li hu dgħajjef fija, bit-tagħjir,
tbatijiet, persekuzzjonijiet, dwejjaq; għax meta jien dgħajjef, dak il-ħin jien qawwi.
RESPONSORJU QASIR
R/. Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, * Għax fik jien nittama. Fakkarni.
V/. Għarrafni t-triq li minnha għandi ngħaddi. * Għax fik jien nittama. Glorja. Fakkarni.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Il-Mulej ġie jżur u jifdi l-poplu 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’
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 ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu.
PREĊI
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Nerfgħu għajnejna lejn Kristu, li twieled, miet u rxoxta, għall-imħabba tal-poplu tiegħu.
Nitolbuh b’fiduċja kbira:
Mulej, salva lil dawk li int fdejt b’demmek.
Tkun imbierek, o Ġesù, Salvatur tal-bnedmin, għax għall-imħabba tagħna ma stmerrejtx
tilqa’ t-tbatija u l-mewt tas-salib:
- niżżuk ħajr talli xerridt demmek il-għażiż biex tifdina.
Int wegħedtna li tagħtina ilma ġieri li jasal sal-ħajja ta’ dejjem:
- agħti l-Ispirtu tiegħek lill-bnedmin kollha.
Int bgħatt id-dixxipli ħa jxandru l-Bxara t-tajba tiegħek lill-popli:
- għinhom iwasslu ma’ kullimkien l-aħbar tar-rebħa tas-salib tiegħek.
Ieqaf mal-morda u l-imsejknin kollha li int seħibthom miegħek fi tbatijietek:
- imliehom bil-qawwa u s-sabar.
Missierna
Talba
Ħaddem il-grazzja tiegħek fis-sensi tagħna, Missier li tista’ kollox, ħalli mmiddu l-passi
tagħna fid-dawl tal-preċetti tiegħek u nimxu dejjem warajk, li int il-mexxej u l-kap 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.

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.
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.
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 Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x’inhu l-mard.
Salm 21 (22)
I
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? *
Bqajt 'il bogħod u ma salvajtnix,
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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.
Ant.1 Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x’inhu l-mard.
Ant.2 Qatgħu x-xorti, u qasmu bejniethom il-ħwejjeġ ta’ Ġesù.
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, *
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 għal-libsa tiegħi.
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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.
Ant.2 Qatgħu x-xorti, u qasmu bejniethom il-ħwejjeġ ta’ Ġesù.
Ant.3 Quddiem il-Mulej jinxteħtu r-razez kollha tal-ġnus.
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
lill-poplu li għad jitwieled:
"Dan għamlu l-Mulej!"
Glorja.
Ant.3 Quddiem il-Mulej jinxteħtu r-razez kollha tal-ġnus.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
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LEZZJONI QASIRA Rum 1:16b-17
L-Evanġelju huwa l-qawwa ta’ Alla għas-salvazzjoni ta’ dawk kollha li jemmnu.
Fih tidher il-ġustizzja ta’ Alla minn fidi għal fidi, skond ma hemm miktub: Il-ġust bil-fidi
jgħix.
V/. Fil-Mulej jinsab l-hena ta’ qalbna.
R/. Fl-isem qaddis tiegħu t-tama tagħna.
Talba
Mulej Ġesù Kristu, madwar id-disgħa ta’ filgħodu ħaduk għall-mewt tas-salib biex
hekk issalva d-dinja; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex dejjem tagħtina l-maħfra tiegħek għal
ħtijietna l-imgħoddija, u tħarisna bla heda għal li ġej. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’
dejjem. Ammen.
F’Nofsinhar
LEZZJONI QASIRA

Rum 3:21-22a

Issa l-ġustizzja ta’ Alla ntweriet, u ntweriet mingħajr il-liġi, għad li l-liġi u l-profeti
jixhdu għaliha: ġustizzja ta’ Alla mogħtija permezz tal-fidi f’Ġesù Kristu lil dawk kollha
li jemmnu.
V/. Il-preċett tal-Mulej dritti, u jferrħu l-qalb.
R/. Il-kmandament tal-Mulej safi, u jdawwal l-għajnejn.
Talba
Mulej Ġesù Kristu, meta sallbuk, għalkemm bla ħtija, biex tifdina, minn nofsinhar ‘il
quddiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu; agħmel li dejjem jiddi fina dak id-dawl li bih
jistħoqqilna naslu fil-ħajja ta’ dejjem. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
LEZZJONI QASIRA Ef 2:8-9
Intom salvi bil-grazzja, permezz tal-fidi; u dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma
b’don ta’ Alla; mhux bl-opri, biex ħadd ma jiftaħar.
V/. Jingħarfu fuq l-art triqatek, Mulej.
R/. Fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek.
Talba
Mulej Ġesù Kristu, int ħfirt lill-ħalliel it-tajjeb għax nidem, u, wara li miet fuq is-salib,
daħħaltu fis-saltna tiegħek; aħna wkoll nistqarru li aħna midinbin, u b’fiduċja kbira nitolbuk
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biex wara l-mewt tagħna tilqagħna fl-hena tal-ġenna. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’
dejjem. 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
Int għammart, Mulej, b’setegħtek
l-art li ħlaqt, u mtliet bil-bhejjem
ta’ kull razza u ta’ kull sura,
u tgħaxxaqt bl-għemejjel tiegħek.
Wara dan sawwart il-bniedem:
skond ix-xbieha tiegħek ħlaqtu
u mal-barka tiegħek tajtu
ħakma sħiħa fuq il-ħlejjaq.
Rodd, Mulej, is-sliem tal-bidu
lil din l-art li tajtna naħdmu;
jerġa’ jidher fiha l-ordni
li ridt int fil-pjan ta’ għerfek.
Agħti l-grazzja lil uliedek
biex ifittxu li, f’dil-ħidma,
jimxu lkoll id f’id bejniethom,
għas-sebħ tiegħek u l-ferħ tagħhom.
Isma’ talbna, Missier twajjeb,
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,
li ta’ dejjem hi saltnatkom
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Kbir il-Mulej, fuq l-allat kollha Alla Sidna.

Salm 134 (135)
I
Faħħru isem il-Mulej, *
faħħruh, qaddejja tal-Mulej,
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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.
Ant. 1: Kbir il-Mulej, fuq l-allat kollha Alla Sidna.
Ant. 2: Bierek, Iżrael, il-Mulej; għannu lil ismu għax hu sabiħ.

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.
Bierek, Iżrael, il-Mulej; *
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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.
Ant. 2: Bierek, Iżrael, il-Mulej; għannu lil ismu għax hu sabiħ.
Ant. 3: Il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, Mulej.
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.
Ant. 3: Il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, Mulej.
Ġak 1:2-4

LEZZJONI QASIRA

Ħuti, għoddu kollox b’ferħ meta tħabbtu wiċċkom ma’ kull xorta ta’ tiġrib, għax
għandkom tkunu tafu li t-tiġrib tal-fidi tagħkom inissel is-sabar. Ħallu li s-sabar ikollu lmilja tiegħu fikom, biex tkunu perfetti u sħaħ, bla ma jonqoskom xejn.
RESPONSORJU QASIR
R/. Kristu ħabbna u ħallna minn dnubietna * Bis-saħħa ta’ demmu. Kristu.
V/. U għamilna saltna u qassisin għal Alla. * Bis-saħħa ta’ demmu. Glorja. Kristu.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Il-Mulej ħa ħsiebna, qaddejja tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu.
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; *
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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-Mulej ħa ħsiebna, qaddejja tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu.
PREĊI
Numiljaw ruħna quddiem il-Mulej Ġesù, li l-Missier tah minħabba dnubietna u ried li
hu jirxoxta għall-ġustifikazzjoni tagħna. Nitolbuh minn qalbna u ngħidulu:
Mulej, ħenn għall-poplu tiegħek.
Isma’, Mulej, it-talb umli tagħna biex tagħtina l-maħfra aħna u nistqarru dnubietna:
- fit-tjieba tiegħek, flimkien mal-maħfra agħtina s-sliem.
B’fomm l-Appostlu Missierna, int għidtilna li fejn kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot ilgrazzja:
- warrab għalkollox minn quddiem għajnejk il-ħtijiet tagħna.
Dnubietna kbar, Mulej, iżda tjubitek bla qjies:
- agħtina l-grazzja biex nerġgħu niġu għandek.
Mulej, salva lill-poplu tiegħek minn dnubiethom.
- agħmel minnu poplu li fih issib l-għaxqa tiegħek.
Int ftaħt il-ġenna lill-ħalliel imsallab miegħek, għax għarfek u stqarrek bħala s-salvatur:
- tħallix bibien is-sema magħluqa għal ħutna l-mejtin.
Missierna
Talba
Mulej, Missier qaddis, int ridt li Ibnek isir il-prezz tal-fidwa tagħna u jsalvana; agħtina
l-grazzja li jseħħilna niksbu l-qawwa tal-qawmien mill-imwiet, billi ngħixu sewwa u nissieħbu
fit-tbatijiet ta’ l-istess 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
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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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. 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, *
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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-minsijin 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.
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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.
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.
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IS-SIBT
TAS-VII GIMGHA MATUL IS-SENA
Salmodija tas-Sibt tat-III ġimgha
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Il-Mulej hu sid l-art u kull ma fiha: 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 sid l-art u kull ma fiha: 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 sid l-art u kull ma fiha: 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 sid l-art u kull ma fiha: 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 sid l-art u kull ma fiha: 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 sid l-art u kull ma fiha: 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 sid l-art u kull ma fiha: 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
I.
Billejl jew kmieni ma sbiħ il-jum
Alla ta’ kull tjieba w ħniena,
bidu u għajn tal-ħlejjaq kollha,
int f’setegħtek Alla wieħed,
imma tlieta fil-Persuni.
Waqt li nfaħħru t-tjieba tiegħek,
nersqu bit-tnehid quddiemek:
saffi ‘l qlubna biex nitgħaxxqu
dejjem iżjed bil-ġid tiegħek.
Lil ġenbejna dgħajfa saħħaħ
bin-nirien ta’ mħabba safja,
ħalli nkunu mħażżmin dejjem,
nistennew il-miġja tiegħek.
Ilqa’, mela, t-talb li wliedek
fis-sigħat tal-lejl jagħmlulek,
sabiex jitħejjew kif jixraq
għal kull don u grazzja tiegħek.
Isma’ talbna, Missier twajjeb,
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,
li ta’ dejjem hi saltnatkom
ma’ l-Ispirtu Farġa tagħna. Ammen.
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II. Matul il-jum
Fi tjubitek, Kristu Sidna,
ieqaf magħna w ħenn għalina,
int li bgħatt is-seba’ doni
ta’ l-Ispirtu fuq min jemmen.
Rodd is-saħħa ‘l-morda kollha,
biegħed kull tfixkil mid-dgħajfa,
rażżan il-ġibdiet tal-ħażen,
agħti s-serħ lill-qlub muġugħa.
Sawwab f’moħħna s-sliem u l-heda,
mexxi w temm kull xogħol ta’ fejda,
isma’ t-talb ta’ min jgħajjatlek,
u wassalna lkoll fil-ħajja.
Meta mbagħad, fi tmiem il-ħidma,
jagħlaq żmien il-ġimgha tagħna,
it-tmien jum ifeġġ, u jsejjaħ
lill-bnedmin għall-ħaqq quddiemek.
F’dak il-jum, Sultan u Mħallef,
qegħedna n-naħa ta’ lemintek,
biex, man-nagħaġ imbierka tiegħek,
nieħdu b’wirtna s-saltna mwiegħda.
Hekk isseħħ ix-xewqa tagħna:
fejn tkun int inkunu aħna,
biex naraw il-glorja tiegħek,
u nagħtuk tifħir għal dejjem. 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, *
29

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, *
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, *
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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, *
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.
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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/. Mulej, sas-smewwiet tasal it-tjieba tiegħek.
R/. Baħar bla qiegħ il-ħaqq tiegħek.
LEZZJONI I
Qari mill-Ktieb ta’ Koħelet

Koħ 11:7-12:14
Ħsibijiet fuq ix-xjuħija

Fih għaxqa d-dawl
u jieħdu gost l-għajnejn bid-dehra tax-xemx.
Iva, jekk il-bniedem jgħix bosta snin,
ħa jgawdi fihom kollha
u jiftakar li jiem id-dlam għad ikunu ħafna.
Kull ma jiġi, mbagħad, hu kollu frugħa.
Kun mela hieni, żagħżugħ, f’żgħożitek,
u ħalli ‘l qalbek tferrħek f’jien żgħożitek;
imxi fejn tmexxik qalbek u fejn juruk għajnejk.
Imma kun af li ta’ dan kollu
Alla għad jagħmel il-kontijiet miegħek.
Biegħed in-niket minn qalbek,
u warrab il-ħsara minn ġismek.
B’danakollu frugħa ż-żgħożija u ż-żerniq tal-ħajja.
Ftakar f’min ħalqek fil-jiem ta’ żgħożitek,
qabel ma jaslu l-jiem tan-niket
u joqorbu s-snin li fihom tgħid:
“Xejn ma jogħġobni”,
qabel ma jiddallmu,
ix-xemx u d-dawl, u l-qamar u l-kwiekeb,
u s-sħab jerġa’ jidher wara x-xita;
meta dawk li jgħassu d-dar jibdew jirtogħdu,
meta l-qalbenin jitgħawwġu,
u jieqfu dawk li jitħnu,
għax jonqsu fil-għadd,
u dawk li jħarsu ‘l barra mit-tieqa jiddallmu;
meta l-bibien jingħalqu fuq it-triq,
u l-ħoss tal-mitħna jonqos,
u l-għana ta’ l-għasfur jintefa,
u kull għana jieqaf;
meta kull telgħa tbeżża’
u t-triq issir tkexkex,
meta s-siġra tal-lewż tarmi ż-żahar,
u l-ġrad ikun fit-tqala,
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u l-kappara tagħti l-frott tagħha,
waqt li l-bniedem imur fid-dar ta’ dejjem tiegħu,
u l-bekkejja jibdew jiġġerrew mat-toroq;
qabel ma l-ħajta tal-fidda tinqata’,
u l-musbieħ tad-deheb jitfarrak;
qabel ma l-ġarra fuq il-għajn tinkiser,
u t-tarjola fuq il-bir tinqasam,
u t-trab jerġa’ jmur fl-art mnejn ġie,
u n-nifs tal-ħajja jitlaq lejn Alla, mnejn ħareġ.
O frugħa tal-frugħat,
jgħid Koħelet:
kollox frugħa.
Barra milli kien għaref, Koħelet għallem l-għerf lill-poplu; b’ħafna ħsieb u tiftix
niseġ kotra ta’ proverbji.
Koħelet fittex li jsib qwiel ta’ fejda u li jikseb bir-reqqa kliem is-sewwa. Kliem lgħorrief bħala xpruni, bħal puntali sodi l-ġabriet ta’ qwielhom; ilkoll ingħataw minn ragħaj
wieħed.
Aktar minn daqshekk, ibni, m’għandekx xi trid: għax il-kotba joktru bla heda, u listudju żejjed jgħajji l-ġisem.
Hawn hu l-qofol tad-diskors wara li kollox instema’: “Ħobb lil Alla u ħares ilkmandamenti tiegħu”, għax f’dan jinġabar il-bniedem kollu. Għax Alla jġib għall-ħaqq
tiegħu l-għemejjel kollha, sa lanqas ħaġa moħbija, sew tajba u sew ħażina.
RESPONSORJU Salm 70(71):17. 9a; ara Salm 15(16):11
R/. O Alla, sa minn żgħożiti int għallimtni, u jien s’issa għadni nxandar l-għeġubijiet tiegħek.
* Twarrabnix meta nasal għax-xjuħija.
V/. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem f’lemintek. * Twarrabnix
meta nasal għax-xjuħija.

LEZZJONI II
Qari mit-Tifsir fuq il-ktieb ta’ Koħelet, ta’ San Girgor, isqof ta’ Agriġento
Fittxu l-Mulej u jweġibkom
Fih għaxqa d-dawl, jgħid Koħelet, u jieħdu gost għajnejna jaraw id-dawl sabiħ taxxemx. Meta jgħib id-dawl, id-dinja titlef il-ġmiel tagħha, u l-ħajja tkun bla ħajja. Għalhekk
Mosè, li kellu x-xorti jara ‘l Alla, qal: Id-dawl, Alla rah sabih. Issa lilna jaqblilna
nikkontemplaw id-dawl veru ta’ dejjem, li jdawwal kull bniedem huwa u ġej fid-dinja, jiġifieri
‘l Kristu s-Salvatur u l-Feddej tad-dinja, li sar bniedem bħalna, u għex, sa l-aħħar nifs, il-ħajja
kollha tagħna. Fuqu l-profeta jgħid: Għannu lil Alla, faħħru lil ismu, wittu t-triq lil dak li ġej
riekeb fuq is-sħab, itgħaxxqu bil-Mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu.
Fih għaxqa d-dawl qal Koħelet, u żied jgħid li għajnejna jieħdu gost bid-dehra taxxemx tal-glorja, jiġifieri b’dak li meta sar bniedem qal: Jiena d-dawl tad-dinja: min jiġi warajja
ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. U qal ukoll: U l-ġudizzju huwa dan: li d-dawl
ġie fid-dinja. Mela, bid-dawl tax-xemx li naraw b’għajnejna, Koħelet ħabbar ix-Xemx talġustizzja: id-dawl tiegħu fih tassew għaxqa għal dawk li stħoqqilhom jitgħallmu minnu u rawh
b’għajnejhom jgħix u jgħammar fost il-bnedmin, qisu bniedem bħall-oħrajn, għalkemm ma
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kienx bniedem bħall-oħrajn għax kien ukoll Alla veru; għalhekk ta d-dawl lill-għomja, u l-mixi
lill-magħtubin, u s-smigħ lit-torox, u l-fejqan lill-imġiddma, u b’kelma biss sejjaħ il-mejtin
għall-ħajja.
Fiha għaxqa wkoll tikkontempla bl-għajnejn ta’ ruħek il-ġmiel divin ta’ Kristu, ta’ safa
li ma bħalu, u f’qalbek taħseb fuqu; imsieħeb miegħu b’dan il-mod, int tiddawwal u tiżżejjen,
u ruħek titgħaxxaq u titqaddes u tifhem aktar u tfur b’hena tas-sema, li jibqa’ miegħek il-jiem
kollha ta’ ħajtek fuq l-art. Dan qalulna l-għaref Koħelet meta kiteb: Jekk il-bniedem jgħix bosta
snin, ħa jgawdi fihom kollha. Bla ebda dubju, il-ferħ kollu li jġarrbu dawk li ħarsithom hi fi
Kristu, ix-Xemx tal-ġustizzja, hu ferħ li ġej minnu, tant li fuqu David il-profeta jgħid: Il-ġusti
jithennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ; jgħid ukoll: Għannu, ġusti, bil-ferħ lillMulej: jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa.
RESPONSORJU Salm 33(34):4. 6; Kol 1:12b-13a
R/. Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi: ħa ngħollu ismu flimkien. * Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ
wiċċkom, u ma jkollkomx għax tistħu.
V/. Għamilna denji li nissieħbu fil-wirt tal-qaddisin, fis-saltna tad-dawl; ħelisna mill-ħakma
tad-dlam. * Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu.
TALBA
Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa, u li, bil-kliem u l-għemil,
nagħmlu dak li jogħġob lilek. 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
Għadda l-lejl mudlam, li jgħatti
kollox fl-art bi star sewdieni;
dawl il-għodwa qed jinfirex
mas-smewwiet, u l-jum ġa sebaħ.
Jitlaq mela wkoll minn ruħna
dlam id-dnub u l-kruha tiegħu,
timtela b’dawl il-grazzja,
ħa naraw u nimxu sewwa.
Meta tisbaħ l-aħħar għodwa,
li b’tant ħrara nixtiquha,
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hi tibdielna l-jum ta’ dejjem,
fil-mistrieħ u d-dawl tas-sema.
Glorja lill-Missier, lill-Iben,
lill-Ispirtu s-Santu Alla:
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Inti ħdejja, Mulej; sewwa huma triqatek.
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: Inti ħdejja, Mulej; sewwa huma triqatek.
Ant. 2: Mulej, jieqaf miegħi l-għerf tiegħek fit-tħabrik tiegħi.
Kantiku Għerf 9:1-6. 9-11
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, †
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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: Mulej, jieqaf miegħi l-għerf tiegħek fit-tħabrik tiegħi.
Ant. 3: Il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.
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: Il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.
LEZZJONI QASIRA Fil 2:14-15
Agħmlu kollox mingħajr tgemgim u tħassib, ħalli tkunu nies bl-għajb u safja, ulied
Alla bla tebgħa f’nofs bnedmin ta’ ħajja mgħawwġa u mħassra, li fosthom għandkom tiddu
bħal kwiekeb fid-dinja.
RESPONSORJU QASIR
R/. Lilek, Mulej, insejjaħ; * Inti l-kenn tiegħi. Lilek.
V/. Inti sehmi f’art il-ħajjin. * Inti l-kenn tiegħi. Glorja. Lilek.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Dawwal, Mulej, lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt.
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *
għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *
36

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:
Dawwal, Mulej, lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt.
PREĊI
Alla ried li Marija, Omm Kristu, tisboq lill-ħlejjaq kollha tas-sema u ta’ l-art. Nitolbuh
b’fiduċja sħiħa:
Ħares lejn Omm Ibnek u ismagħna.
Missier ta’ kull ħniena, inroddulek ħajr għax inti tajtna lil Marija biex tkun Ommna u l-eżempju
tagħna:
- bit-talb tagħha qaddes lil qalbna.
Bil-grazzja tiegħek, Marija kienet attenta għal kliemek u qdietek bil-fedeltà:
- bit-talb tagħha agħtina l-frott ta’ l-Ispirtu s-Santu.
Int qawwejt lil Marija biex tieqaf ħdejn is-salib ta’ Ibnek u fawwartha bl-hena fil- qawmien
tiegħu:
- bit-talb tagħha biegħed minna kull hemm u wettaqna fit-tama.
Ftakar fl-ibliet u l-irħula tagħna li ħatru lil Marija patruna tagħhom:
- bit-talb tagħha xerred fuqhom il-barka tiegek.
Missierna
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Talba
O Alla, inti l-għajn u l-awtur tas-salvazzjoni tagħna; agħmel li l-ħajja tagħna kollha
kemm hi tkun dejjem stqarrija waħda tal-glorja tiegħek, biex it-tifħir li nagħtuk fuq l-art niġu
nkompluh għal dejjem 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.
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,
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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 Mulej, serraħ ras il-qaddej tiegħek li tridlu l-ġid.
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, *
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u nobgħod kull triq qarrieqa.
Glorja.
Ant.1 Mulej, serraħ ras il-qaddej tiegħek li tridlu l-ġid.
Ant.2 Ħarsu lejn il-Mulej, u jiddi bil-ferħ wiċċkom.
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.
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.
Ant.2 Ħarsu lejn il-Mulej, u jiddi bil-ferħ wiċċkom.
Ant.3 Qrib il-Mulej lejn dawk b’qalbhom maqsuma.
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.
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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.
Ant.3 Qrib il-Mulej lejn dawk b’qalbhom maqsuma.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
LEZZJONI QASIRA 1 Sam 15:22
Jaqaw il-Mulej jogħġbuh il-vittmi tal-ħruq u s-sagrifiċċji aktar mis-smigħ tal-kelma talMulej? Ara, l-ubbidjenza hi aqwa mis-sagrifiċċji; is-smigħ aħjar mix-xaħam tal-muntun.
V/. Min iroddli sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, dan isebbaħni.
R/. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla.
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

Gal 5:26; 6:2

Ma nkunux minn dawk li jfittxu l-ftaħir fieragħ, li jġarrbu ‘l xulxin u jgħiru għal
xulxin. Erfgħu t-tagħbija ta’ xulxin, u hekk tkunu qegħdin tħarsu l-liġi ta’ Kristu.
V/. Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa, li l-aħwa jgħammru flimkien.
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R/. Għax hemm il-Mulej jagħti l-barka.
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
LEZZJONI QASIRA Mik 6:8
Ja bniedem, huwa wriek x’inhu tajjeb u x’jistenna minnek il-Mulej: iridek tagħmel
dak li hu ġust, tħobb li tkun ħanin, u tkun umli fl-imġiba tiegħek ma’ Alla tiegħek.
V/. Bil-kmandamenti tiegħek, Mulej, irrid nitgħaxxaq.
R/. Qatt ma ninsa l-kelma tiegħek.
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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IS-SIBT
TAS-VII GIMGHA MATUL IS-SENA
TIFKIRA TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA
Salmodija tas-Sibt tat-III ġimgha
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu hu Bin Marija: 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 hu Bin Marija: 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 hu Bin Marija: 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 hu Bin Marija: 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. Kristu hu Bin Marija: 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. Kristu hu Bin Marija: 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 hu Bin Marija: 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
Xbejba mqaddsa u omm Ibnek,
fl-istess waqt int bintu wkoll,
għalkemm fuqna għolliek ħafna,
fl-umiltà tisboqna lkoll.
Għax int għext f’moħħu minn dejjem,
u ried bik juri kburitu;
xtaq mhux biss ħtijietna jħassar
‘ma nogħxew f’baħar tjubitu.
Għalhekk kif fostna Hu ried jiġi
mlibbes bħalna ta’ tarbija,
ssawwar fik b’qawwiet il-Għoli,
li għattietek, o Marija.
Fik, Marija, ntagħġnu ħwejjeġ
li bla fidi ma nifhmux:
bjuda u mħabba, art u sema,
ngħaqdu darba w ma firdux.
Lill-Missier sebħ nagħtu w ‘l Iben,
u lir-Ruħ għajn il-qdusija;
li sehem kbir kellu ta’ l-għaġeb
fit-tnissil, f’ħajtek, Marija. Ammen.
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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, *
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.
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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, *
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.
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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/. Mulej, sas-smewwiet tasal it-tjieba tiegħek.
R/. Baħar bla qiegħ il-ħaqq tiegħek.
LEZZJONI I
Qari mill-Ktieb ta’ Koħelet

Koħ 11:7-12:14
Ħsibijiet fuq ix-xjuħija

Fih għaxqa d-dawl
u jieħdu gost l-għajnejn bid-dehra tax-xemx.
Iva, jekk il-bniedem jgħix bosta snin,
ħa jgawdi fihom kollha
u jiftakar li jiem id-dlam għad ikunu ħafna.
Kull ma jiġi, mbagħad, hu kollu frugħa.
Kun mela hieni, żagħżugħ, f’żgħożitek,
u ħalli ‘l qalbek tferrħek f’jien żgħożitek;
imxi fejn tmexxik qalbek u fejn juruk għajnejk.
Imma kun af li ta’ dan kollu
Alla għad jagħmel il-kontijiet miegħek.
Biegħed in-niket minn qalbek,
u warrab il-ħsara minn ġismek.
B’danakollu frugħa ż-żgħożija u ż-żerniq tal-ħajja.
Ftakar f’min ħalqek fil-jiem ta’ żgħożitek,
qabel ma jaslu l-jiem tan-niket
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u joqorbu s-snin li fihom tgħid:
“Xejn ma jogħġobni”,
qabel ma jiddallmu,
ix-xemx u d-dawl, u l-qamar u l-kwiekeb,
u s-sħab jerġa’ jidher wara x-xita;
meta dawk li jgħassu d-dar jibdew jirtogħdu,
meta l-qalbenin jitgħawwġu,
u jieqfu dawk li jitħnu,
għax jonqsu fil-għadd,
u dawk li jħarsu ‘l barra mit-tieqa jiddallmu;
meta l-bibien jingħalqu fuq it-triq,
u l-ħoss tal-mitħna jonqos,
u l-għana ta’ l-għasfur jintefa,
u kull għana jieqaf;
meta kull telgħa tbeżża’
u t-triq issir tkexkex,
meta s-siġra tal-lewż tarmi ż-żahar,
u l-ġrad ikun fit-tqala,
u l-kappara tagħti l-frott tagħha,
waqt li l-bniedem imur fid-dar ta’ dejjem tiegħu,
u l-bekkejja jibdew jiġġerrew mat-toroq;
qabel ma l-ħajta tal-fidda tinqata’,
u l-musbieħ tad-deheb jitfarrak;
qabel ma l-ġarra fuq il-għajn tinkiser,
u t-tarjola fuq il-bir tinqasam,
u t-trab jerġa’ jmur fl-art mnejn ġie,
u n-nifs tal-ħajja jitlaq lejn Alla, mnejn ħareġ.
O frugħa tal-frugħat,
jgħid Koħelet:
kollox frugħa.
Barra milli kien għaref, Koħelet għallem l-għerf lill-poplu; b’ħafna ħsieb u tiftix
niseġ kotra ta’ proverbji.
Koħelet fittex li jsib qwiel ta’ fejda u li jikseb bir-reqqa kliem is-sewwa. Kliem lgħorrief bħala xpruni, bħal puntali sodi l-ġabriet ta’ qwielhom; ilkoll ingħataw minn ragħaj
wieħed.
Aktar minn daqshekk, ibni, m’għandekx xi trid: għax il-kotba joktru bla heda, u listudju żejjed jgħajji l-ġisem.
Hawn hu l-qofol tad-diskors wara li kollox instema’: “Ħobb lil Alla u ħares ilkmandamenti tiegħu”, għax f’dan jinġabar il-bniedem kollu. Għax Alla jġib għall-ħaqq
tiegħu l-għemejjel kollha, sa lanqas ħaġa moħbija, sew tajba u sew ħażina.
RESPONSORJU Salm 70(71):17. 9a; ara Salm 15(16):11
R/. O Alla, sa minn żgħożiti int għallimtni, u jien s’issa għadni nxandar l-għeġubijiet tiegħek.
* Twarrabnix meta nasal għax-xjuħija.
V/. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem f’lemintek. * Twarrabnix
meta nasal għax-xjuħija.
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LEZZJONI II
Qari mill-Kostituzzjoni dommatika tal-Konċilju Vatikan it-tieni, fuq il-Knisja
Marija xbieha tal-Knisja
Il-Verġni Mqaddsa Marija hi marbuta ma’ Binha, is-Salvatur tagħna, minħabba l-ġieħ
u d-dmir tagħha ta’ Omm, u hi marbuta wkoll mal-Knisja b’mod ta’ l-għaġeb minħabba lgrazzji u l-meriti singulari tagħha; għalhekk nistgħu ngħidu li, kif għallem darba San Ambroġ,
Marija hi xbieha tal-Knisja fil-fidi, fl-imħabba u fl-għaqda sħiħa tagħha ma’ Kristu.
Fil-misteru tal-Knisja – li bir-raġun kollu tissejjaħ hi wkoll verġni u omm – il-Verġni
Mqaddsa Marija hi quddiemnett għaliex b’mod mill-aqwa u tassew ta’ l-għaġeb hi eżempju ta’
verġni u omm. Għaliex emmnet u obdiet, tat lid-dinja l-istess Iben tal-Missier, mingħajr ma
għarfet raġel imma bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, u bħala Eva ġdida emmnet bla ma ddubitat
xejn, mhux kliem is-serp imma kliem il-messaġġier ta’ Alla. Wildet Iben, li Alla għamlu l-kbir
fost ħafna aħwa, jiġifieri fost il-fidili kollha, li, biex jitwieldu u jittrabbew, hi tagħti sehemha
bħala omm kollha mħabba.
Il-Knisja tikkontempla l-qdusija mistura tal-Verġni Marija, u tħabrek biex tkun
tixbaħha fl-imħabba u tagħmel bħalha r-rieda ta’ Alla bil-fedeltà kollha; b’hekk il-Knisja hi
wkoll issir omm, għaliex tagħti t-twelid għal ħajja ġdida li tibqa’ għal dejjem lil kotra ta’ wlied,
imnisslin mill-Ispirtu s-Santu u mweldin għal Alla, bit-tħabbir tal-Kelma tiegħu u bilMagħmudija. Il-Knisja hi wkoll verġni għaliex iżżomm sħiħa u bla mittiefsa l-kelma li tat lillGħarus tagħha, u bħal Ommu Marija, bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, iżżomm bla mittiefsa lfidi tagħha ta’ verġni, sħiħa t-tama tagħha, u kollha ħeġġa mill-qalb imħabbitha.
Waqt li l-Knisja fil-Verġni Mqaddsa Marija ġa laħqet il-perfezzjoni tagħha għax fiha
hi bla tebgħa u bla tikmixa, il-fidili għad iridu jitħabtu biex jirbħu d-dnub u jimxu ‘l quddiem
fil-qdusija; għalhekk għandhom idawwru għajnejhom lejn Marija, li tiddi quddiemhom bħala
eżempju mill-aqwa ta’ tjieba u qdusija għal kollha kemm hi x-xirka tal-magħżulin. Il-Knisja,
hija u tfakkarha bit-tjieba kollha u tikkontemplaha fid-dawl tal-Verb ta’ Alla magħmul
bniedem, bil-qima kollha tidħol fil-fond tal-misteru ta’ l-Inkarnazzjoni u ssir dejjem aktar
tixbah lill-Għarus tagħha.
Marija daħlet fl-istorja tas-salvazzjoni b’mod tassew ta’ l-għaġeb, u għalhekk tiġbor
fiha nfisha u tħabbar madwarha l-veritajiet ewlenin tal-fidi tagħna, u, waqt li jingħatalha l-ġieħ
u t-tifħir li jistħoqqilha, hi ssejjaħ lil dawk kollha li jemmnu biex jersqu lejn Binha u lejn issagrifiċċju tiegħu u lejn l-imħabba tal-Missier. Il-Knisja mbagħad, hija u tfittex il-glorja ta’
Kristu, dejjem aktar issir tixbah lil Marija għaliex bla heda tikber fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba,
u tfittex u tħabrek biex tagħmel dejjem ir-rieda ta’ Alla f’kollox.
Il-Knisja għalhekk, fil-ħidma appostolika tagħha wkoll, tħares lejn Marija, li tat lil
Kristu lid-dinja, imnissel mill-Ispirtu s-Santu u mwieled minn Omm Verġni, biex permezz talKnisja jitwieled u jikber ukoll fi qlub il-fidili kollha. Il-Verġni Marija, tul ħajjitha kollha, kienet
mera ta’ dik l-imħabba ta’ omm li għandu ikollhom dawk kollha li jissieħbu fil-ħidma
appostolika tal-Knisja għat-tiġdid tal-bnedmin kollha.
RESPONSORJU
R/. Is-Salvatur tad-dinja deher lil dawk kollha li jemmnu permezz tal-Verġni Marija: * Il-ħajja
tagħha ta’ l-għaġeb hi ta’ ġieħ li ma bħalu għall-Knejjes kollha.
V/. Bil-qima kollha niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija: * Il-ħajja tagħha ta’ lgħaġeb hi ta’ ġieħ li ma bħalu għall-Knejjes kollha.
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TALBA
Agħmel, Mulej, li l-imqaddsa Marija dejjem Verġni, bit-talb tagħha tkun għalina ta’
għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib, u ddaħħalna fl-hena u s-sliem 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
Sidt glorjuża li fil-għoli
fuq il-kwiekeb ġejt imtellgħa,
nagħtuk ġieħ, għax int b’ħalibek
safi, sqejt lil dak li ħalqek.
B’Ibnek sewwejtilna l-ħsara
li d-dnub t’Eva ġibed fuqna;
bi tjubitek ftaħt mogħdija
biex l-imsejkna jidħlu s-sema.
Inti l-bieb tas-Sultan Għoli,
bieb li minnu d-dawl feġġ fuqna;
ħa jifirħu l-ġnus mifdija,
għax bik, Verġni, sabu l-ħajja.
Agħmel li insebbħu f’kollox
lill-Missier, lil Kristu Ibnek,
u ‘l-Ispirtu, li bħal b’libsa
ta’ ġmiel kbir żejjnuk bil-grazzja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Inti ħdejja, Mulej; sewwa huma triqatek.
Salm 118 (119):145-152
XIX (Kof)
B'qalbi kollha ngħajjatlek; †
weġibni, Mulej; *
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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: Inti ħdejja, Mulej; sewwa huma triqatek.
Ant. 2: Mulej, jieqaf miegħi l-għerf tiegħek fit-tħabrik tiegħi.
Kantiku Għerf 9:1-6. 9-11
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.
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Glorja.
Ant. 2: Mulej, jieqaf miegħi l-għerf tiegħek fit-tħabrik tiegħi.
Ant. 3: Il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.
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: Il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.
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/. Wara t-twelid, o Marija, * Bqajt Verġni bla mittiefsa. Wara.
V/. Omm Alla, idħol għalina. * Bqajt Verġni bla mittiefsa. Glorja. Wara.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Sliem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti fost in-nisa,
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, *
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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:
Sliem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti fost in-nisa,
hallelujah.
PREĊI
Alla ried li Marija, Omm Kristu, tisboq lill-ħlejjaq kollha tas-sema u ta’ l-art. Nitolbuh
b’fiduċja sħiħa:
Ħares lejn Omm Ibnek u ismagħna.
Missier ta’ kull ħniena, inroddulek ħajr għax inti tajtna lil Marija biex tkun Ommna u l-eżempju
tagħna:
- bit-talb tagħha qaddes lil qalbna.
Bil-grazzja tiegħek, Marija kienet attenta għal kliemek u qdietek bil-fedeltà:
- bit-talb tagħha agħtina l-frott ta’ l-Ispirtu s-Santu.
Int qawwejt lil Marija biex tieqaf ħdejn is-salib ta’ Ibnek u fawwartha bl-hena fil- qawmien
tiegħu:
- bit-talb tagħha biegħed minna kull hemm u wettaqna fit-tama.
Ftakar fl-ibliet u l-irħula tagħna li ħatru lil Marija patruna tagħhom:
- bit-talb tagħha xerred fuqhom il-barka tiegħek.
Missierna
Talba
Agħmel, Mulej, li l-imqaddsa Marija dejjem Verġni, bit-talb tagħha tkun għalina ta’
għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib, u ddaħħalna fl-hena u s-sliem 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.

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.
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.
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.1 Mulej, serraħ ras il-qaddej tiegħek li tridlu l-ġid.
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.
Ant.1 Mulej, serraħ ras il-qaddej tiegħek li tridlu l-ġid.
Ant.2 Ħarsu lejn il-Mulej, u jiddi bil-ferħ wiċċkom.
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.
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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.
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.
Ant.2 Ħarsu lejn il-Mulej, u jiddi bil-ferħ wiċċkom.
Ant.3 Qrib il-Mulej lejn dawk b’qalbhom maqsuma.
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.
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Glorja.
Ant.3 Qrib il-Mulej lejn dawk b’qalbhom maqsuma.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
LEZZJONI QASIRA 1 Sam 15:22
Jaqaw il-Mulej jogħġbuh il-vittmi tal-ħruq u s-sagrifiċċji aktar mis-smigħ tal-kelma talMulej? Ara, l-ubbidjenza hi aqwa mis-sagrifiċċji; is-smigħ aħjar mix-xaħam tal-muntun.
V/. Min iroddli sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, dan isebbaħni.
R/. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla.
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

Gal 5:26; 6:2

Ma nkunux minn dawk li jfittxu l-ftaħir fieragħ, li jġarrbu ‘l xulxin u jgħiru għal
xulxin. Erfgħu t-tagħbija ta’ xulxin, u hekk tkunu qegħdin tħarsu l-liġi ta’ Kristu.
V/. Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa, li l-aħwa jgħammru flimkien.
R/. Għax hemm il-Mulej jagħti l-barka.
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
LEZZJONI QASIRA Mik 6:8
Ja bniedem, huwa wriek x’inhu tajjeb u x’jistenna minnek il-Mulej: iridek tagħmel
dak li hu ġust, tħobb li tkun ħanin, u tkun umli fl-imġiba tiegħek ma’ Alla tiegħek.
V/. Bil-kmandamenti tiegħek, Mulej, irrid nitgħaxxaq.
R/. Qatt ma ninsa l-kelma tiegħek.
Talba
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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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IT-TMIN ĦADD MATUL IS-SENA
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
Riesaq il-lejl, Mulejja,
bil-wegħda tal-mistrieħ;
ġa beda s-sema jħammar
fi nżul ix-xemx sabiħ!
Dalwaqt jixirfu l-kwiekeb
fil-għoli tas-smewwiet;
dalwaqt il-ħajja torqod,
kull ħoss imut fis-skiet.
Inti, li dejjem tgħammar
fis-sebħ ta’ jum bla tmiem,
fid-dlam tal-lejl ħarisna,
xerred fi qlubna s-sliem.
Jagħtuk kull ġieħ il-ħlejjaq,
Mulej, għax int ħanin,
u tridna lkoll madwarek
fix-xirka tal-henjin. Ammen.
Jew
Alla, għajn tal-ħlejjaq kollha,
kif temmejt l-għemejjel tiegħek,
inti mlejt id-dinja kollha
b’ġabra ta’ kull ġmiel u żîna.
Rajt li kollox tajjeb ħafna,
u lis-seba’ jum qaddistu;
fih waqaft mill-ħidma tiegħek,
u ridt lilna nqaddsuh f’ġieħek.
F’dan il-jum li int innifsek
ħtart għalik, Mulej, naddafna
minn ħtijietna, biex noffrulek
tifħir xieraq kif jistħoqqlok.
Żejjen b’kull virtù lil ruħna,
il-ġid tiegħek sawwab fiha,
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biex kif jasal jum l-Imħallef,
lesti jsibna, fis-sliem miegħek.
Isma’ talbna, Missier twajjeb,
w inti, Waħdieni tiegħu u daqsu
li ta dejjem hi saltnatkom
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm.
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-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: Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm.
Ant. 2: Minn sbiħ il-jum sa ma jidlam, jien lill-Mulej nistenna.
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, *
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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.
Ant. 2: Minn sbiħ il-jum sa ma jidlam, jien lill-Mulej nistenna.
Ant. 3: Fl-isem ta’ Ġesù, sew fis-sema sew fl-art, kulħadd jinżel għarkubbtejh, hallelujah.
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: Fl-isem ta’ Ġesù, sew fis-sema sew fl-art, kulħadd jinżel għarkubbtejh, hallelujah.
LEZZJONI QASIRA

2 Piet 1:19-21

Għandna kliem il-profeti, li hu ta’ l-ikbar qawwa. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu lejn dan
bħal lejn fanal li jagħti d-dawl f’post mudlam, sa ma jibda jbexbex il-jum u f’qalbkom titla’ lkewkba ta’ filgħodu. Dan fuq kollox għandkom tkunu tafu.
RESPONSORJU QASIR
R/. Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha, * Ikun imfaħħar isem il-Mulej. Minn tlugħ.
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V/. Ogħla mis-smewwiet hu sebħu. * Ikun imfaħħar isem il-Mulej. Glorja. Minn tlugħ.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Sena A
Ħarsu lejn l-għasafar tas-sema: la jiżirgħu u lanqas jaħsdu, u madankollu Missierkom
li hu fis-smewwiet jitmagħhom. Intom ma tiswewx aktar minnhom?
Sena B
“Sakemm il-ħaddara jkollhom l-għarus magħhom m’humiex se jsumu”, jgħid il-Mulej.
Sena Ċ
“Neħħi l-ewwel it-travu minn għajnejk int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi ttibna minn għajn ħuk”, jgħid il-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, *
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
Ħarsu lejn l-għasafar tas-sema: la jiżirgħu u lanqas jaħsdu, u madankollu Missierkom
li hu fis-smewwiet jitmagħhom. Intom ma tiswewx aktar minnhom?
Sena B
“Sakemm il-ħaddara jkollhom l-għarus magħhom m’humiex se jsumu”, jgħid il-Mulej.
Sena Ċ
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“Neħħi l-ewwel it-travu minn għajnejk int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi ttibna minn għajn ħuk”, jgħid il-Mulej.
PREĊI
Kristu huwa l-ferħ ta’ dawk kollha li jittamaw fih. Nitolbuh b’qalbna qawwija:
Mulej, ħares lejna u ismagħna.
Inti x-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, li ħallejtna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmek:
- agħmel li nżommu ħajja t-tifkira ta’ l-għeġubijiet tiegħek.
Ieqaf ma’ dawk li sejjaħtilhom biex ixandru l-Evanġelju tiegħek:
- agħtihom il-qawwa u l-fedeltà fil-ħidma tagħhom bħala amministraturi tal-misteri tas-saltna
tiegħek.
Sultan tas-sliem, ibgħat l-Ispirtu tiegħek biex ikun mal-mexxejja tal-popli:
- dawwrilhom għajnejhom lejn il-foqra u l-imsejkna.
Aħseb f’dawk li qegħdin iduqu l-imrar tad-diskriminazzjoni minħabba r-razza, l-lewn, ilqagħda soċjali, l-ilsien jew ir-reliġjon tagħhom:
- agħmel li kulħadd mill-aktar fis jagħraf u jagħtihom il-jeddijiet u d-dinjità li jistħoqqilhom.
Ilqa’ f’saltnatek lil ħutna kollha li mietu fi mħabbtek:
- seħibhom fl-hena ta’ dejjem flimkien mal-Verġni Marija u l-qaddisin kollha tiegħek.
Missierna
Talba
Agħtina, Mulej, li d-dinja timxi skond l-ordni tiegħek għall-paċi tagħna, u li Knisja
tqimek ferħana fis-sliem. 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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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 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.
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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.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.
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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 lkbar. (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. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: 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. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: ejjew nadurawh.
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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. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: 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. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: 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. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: 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. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: 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. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: 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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I.
Billejl jew kmieni ma’ sbiħ il-jum
Fis-sigħat tal-lejl ninġabru
biex, kif jgħallem il-Profeta,
nerfgħu qlubna ‘l fuq lejn Alla
ħa nfaħħruh għall-kobor tiegħu.
Nagħtu glorja ‘l-Missier għoli,
‘l Ibnu w lill-Ispirtu s-Santu,
Trinità qaddisa w hienja
t’Alla wieħed jista’ kollox.
F’dan il-lejl fl-imgħoddi waqa’
biża’ kbir fuq l-Eġizzjani:
il-qerried minn arthom għadda,
lill-ulied il-kbar qatlilhom.
Iżda l-poplu t’Alla ħeles:
l-anġlu għadda minn quddiemhom
bla ma messhom, għaliex lemaħ
is-sinjal tad-demm fi djarhom.
F’dak il-lejl ta’ qerda ġarrab
niket kbir l-Eġittu kollu;
Iżrael, bid-demm li nxtered
mill-ħaruf, sab l-hena tiegħu.
Iżrael tassew hu aħna;
fik, Mulej, insibu l-hena,
għax demm Kristu l-ħarsien tana
mill-għedewwa u minn kull ħażen.
Sultan twajjeb, int mexxina
lejn is-saltna mbierka tiegħek,
fejn ninġabru lkoll madwarek
b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.
II Matul il-jum
Insellmulek, jum ta’ glorja,
jum ir-rebħa ta’ min fdiena,
jum ta’ ferħ, qaddis u mbierek,
jum ewlieni.
F’dan il-jum, li dawwal l-għomja,
Kristu ġieb fix-xejn lill-għadu,
qered b’mewtu l-mewt, u ġedded
kollox f’Alla.
Alla l-ġust fl-imgħoddi xeħet
kollox taħt id-dnub, biex jagħti
maħfra w grazzja lil min jemmen
70

f’Ġesù Ibnu.
Meta d-dinja kienet miexja
fit-telfien bi ħtija tagħha,
Kristu, l-għerf u l-qawwa t’Alla,
miet għalina.
Iżda qam rebbieħ mill-qabar,
u, fil-ferħ tal-ħajja l-ġdida,
refa’ lejn is-sema n-nagħġa
li ntilfitlu.
Reġgħet l-art fis-sliem ta’ l-anġli,
reġgħu fostna l-ħaqq u s-sewwa,
b’ġieħ u sebħ ta’ min fetħilna
triq il-hena.
Ma’ l-għanjiet ħelwin tas-sema
tinseġ innu ommna l-Knisja;
aħna wliedha ntennu magħha:
Hallelujah.
Lill-Missier ħanin infaħħru,
radd ta’ ħajr lil Ibnu Sidna,
glorja w qawwa lill-Ispirtu,
issa w dejjem. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?
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,
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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: Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?
Ant. 2: Bierku, popli, lil Alla tagħna, li jżommna fost il-ħajjin, hallelujah.
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, *
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: Bierku, popli, lil Alla tagħna, li jżommna fost il-ħajjin, hallelujah.
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Ant.3: Isimgħu, intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, u ngħidilkom x’għamel miegħi, hallelujah.
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.
Mbierek Alla, †
li ma warrabx it-talba tiegħi; *
ma warrabx minn fuqi t-tjieba tiegħu!
Glorja.
Ant. 3: Isimgħu, intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, u ngħidilkom x’għamel miegħi, hallelujah.
V/. Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija.
R/. Taqta’ aktar minn xabla b’żewġt ixfar.
LEZZJONI 1
Bidu tal-Ktieb ta’ Ġob

Ġob 1:1-22
Ġob jitlef ġidu kollu

Kien hemm raġel fl-art ta' Għus jismu Ġob, raġel perfett u tajjeb, jibża' minn Alla u
jitbiegħed mill-ħażen. Tweldulu seba' subjien u tlitt ibniet. L-imrieħel tiegħu kienu
jgħoddu sebat elef nagħġa, tlitt elef ġemel, ħames mitt żewġ barrin, ħames mitt ħmara u
kotra kbira ta' qaddejja. Dar-raġel kien l-aqwa wieħed fost il-popli kollha tal-Lvant.
Uliedu s-subjien kienu jmorru għal mikla li kull wieħed, fil-jum li jmissu, kien
jagħmel f'daru. Kienu jistiednu lit-tliet ħuthom bniet biex jieklu u jixorbu magħhom. U
kull meta kienet tagħlaq dawra sħiħa ta' festi, Ġob kien jibgħat għalihom biex isaffihom
mit-tinġis tagħhom. L-għada kien iqum kmieni u joffri sagrifiċċju ta' vittmi maħruqa għal
kull wieħed minnhom, għax Ġob kien jgħid: "Minjaf dinbux uliedi u seħtux ‘l Alla
f'qalbhom?" Hekk kien jagħmel Ġob wara kull dawra ta’ festi.
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Ġara darba li wlied Alla resqu quddiem il-Mulej, u fosthom ġie wkoll ix-Xitan.
"Mnejn inti ġej?" staqsa l-Mulej lix-Xitan. "Minn dawra mad-dinja”, wieġbu x-Xitan,
“kont nitlajja 'l hawn u 'l hemm." Il-Mulej reġa' staqsa lix-Xitan: "Il-qaddej tiegħi Ġob
ħsibt fih? Ma hawnx ieħor bħalu fid-dinja, raġel perfett u tajjeb, jibża' minn Alla u
jitbiegħed mill-ħażen."
Ix-Xitan wieġeb u qal: "Tgħid għal xejn Ġob jibża' minn Alla? Forsi int ma bnejtx
ħajt madwaru u madwar daru, u madwar kull ma għandu kif iddur? Berikt kull ma għamlu
idejh, u ġidu kotor ma' l-art kollha kemm hi. Imma midd idek u olqot kull ma għandu, u
tara jekk jisħtekx f'wiċċek." U l-Mulej wieġeb lix-Xitan: "Ara, kull ma għandu f'idejk.
Biss, terfax idejk fuqu." U x-Xitan telaq minn quddiem il-Mulej.
Mela ġurnata waħda, ulied Ġob, subjien u bniet, kienu qegħdin jieklu u jixorbu linbid għand ħuhom il-kbir. U ġie għand Ġob messaġġier jgħidlu: "Il-gniedes kienu
jaħartu, bil-ħmir jirgħu ħdejhom: qabżu fuqhom is-Sabijin u ħatfuhom, u lill-qaddejja
darbuhom b'xifer is-sejf. Bqajt jien waħdi biex ngħarrfek b'dan." Kien għadu ma waqafx
jitkellem dan, meta ġie ieħor jgħidlu: "Niżel in-nar ta' Alla mis-sema u ħaraq l-imrieħel u
‘l qaddejja belagħhom. Bqajt jien waħdi biex ngħarrfek b'dan." Kien għadu ma waqafx
jitkellem dan, meta ġie ieħor jgħidlu: "Il-Kasdin niżlu fi tliet ġemgħat, u nxteħtu fuq liġmla u ħatfuhom, u lill-qaddejja darbuhom b'xifer is-sejf. Bqajt jien waħdi biex ngħarrfek
b'dan." Kien għadu ma waqafx jitkellem dan, meta ġie ieħor jgħidlu: "Uliedek, subjien u
bniet, kienu qegħdin jieklu u jixorbu l-inbid għand ħuhom il-kbir, u, ara, qam riħ qawwi
min-naħa tad-deżert, u ħabat għad-dar min-naħa ta' l-erba' kantunieri tagħha, u waqgħet
fuq iż-żgħażagħ u mietu. Bqajt jien waħdi biex ngħarrfek b'dan."
Ġob qam, ċarrat ħwejġu, qaxxar rasu, niżel wiċċu ma’ l-art u beda jagħti qima u
jgħid: "Għeri ħriġt minn ġuf ommi, għeri nerġa' mmur hemm. Il-Mulej tani, il-Mulej ħadli:
ikun imbierek isem il-Mulej."
F'dan kollu Ġob ma dinibx u ma naqas f’xejn lil Alla.

RESPONSORJU Ġob 2:10b; 1:21
R/. Nilqgħu t-tajjeb mingħand Alla, u l-ħażin ma nilqgħux? * Il-Mulej tani, il-Mulej ħadli: ikun
imbierek isem il-Mulej.
V/. Għeri ħriġt minn ġuf ommi, għeri nerġa’ mmur hemm. * Il-Mulej tani, il-Mulej ħadli: ikun
imbierek isem il-Mulej.
LEZZJONI II
Qari mill-Kotba tal-Morali fuq Ġob, tal-Papa San Girgor il-Kbir
Raġel perfett u tajjeb, jibża’ minn Alla
Xi wħud huma hekk sempliċi li lanqas jafu x’inhu s-sewwa. Dawna ma jaslux biex
ikunu jafu x’inhu s-sewwa għaliex m’għandhomx is-safa tas-sempliċità vera, u għax
m’għandhomx l-għaqal li jiġi mis-sewwa ma jistgħux jibqgħu safja fis-sempliċità tagħhom.
Hu dwar dan li San Pawl iwissi d-dixxipli tiegħu: Irridkom tkunu għorrief fit-tajjeb,
imma sempliċi fil- ħażen. Għalhekk jgħid ukoll: Tkunux bħat-tfal fi ħsiebkom; kunu tfal filħażen.
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Dan jgħidu wkoll il-Mulej lid-dixxipli tiegħu: Kunu għaqlin bħas-sriep, u safja bħal
ħamiem. Fit-twissija tiegħu l-Mulej jgħaqqad iż-żewġ ħwejjeġ flimkien biex l-għaqal tas-sriep
isaħħaħ is-safa tal-ħamiem, u s-safa tal-ħamiem itaffi l-għaqal tas-sriep.
Għalhekk l-Ispirtu s-Santu deher lill-bnedmin mhux biss bħala ħamiema imma wkoll
bħala ilsna qishom tan-nar, biex bħala ħamiema jfisser is-safa tas-sempliċità u bħala ilsna tannar ifisser il-ħrara tal-ħeġġa. L-Ispirtu s-Santu deher kemm bħala ħamiema u kemm bħala ilsna
qishom tan-nar, biex dawk li jimtlew bih juru tjieba u ħlewwa u sempliċità fl-imġiba tagħhom,
u fl-istess ħin ikunu kollhom ħeġġa għas-sewwa kontra l-għemejjel tal-ħżiena.
Raġel perfett u tajjeb jibża’ minn Alla u jitbiegħed mill-ħażen. Kull min jittama li jikseb
is-saltna tas-sema hu żgur raġel perfett u tajjeb, bla għelt f’għemilu u sħiħ fil-fidi, perfett f’kull
ma jagħmel hawn fid-dinja u tajjeb meta jgħolli ħsibijietu lejn is-sema. Hemm xi wħud li
m’humiex perfetti fit-tajjeb li jagħmlu, għaliex ifittxu l-premju ta’ għemilhom mhux ġewwa
fihom imma minn barra, mingħand in-nies. Minnu għalhekk il-kliem ta’ wieħed għaref: Ħażin
għall-midneb li jimxi f’żewġ triqat. Il-midneb jimxi f’żewġ triqat f’din id-dinja, meta għemilu
jidher qisu magħmul għal Alla, waqt li fil-fatt ħsibijietu huma fil-ġieħ tad-dinja.
Minnu l-kliem: Jibża’ minn Alla u jitbiegħed mill-ħażen, għaliex il-ġemgħa talmagħżulin ta’ Alla jibdew kollhom biża’ t-triq tat-tjieba u l-perfezzjoni imma jaslu fit-tmiem
tagħha mimlijin imħabba: dan għaliex wieħed jitbiegħed għalkollox mill-ħażen meta, għallimħabba ta’ Alla, jibda ma jridx jidneb. Meta għadu jagħmel it-tajjeb għaliex jibża’ mill-kastig,
għad ma tbigħedx għalkollox mill-ħażen, għaliex ikun għadu jidneb dak li, kieku kien jista’,
kien jagħmel id-dnub.
Mela meta ntqal li Ġob kien jibża’ minn Alla, tajjeb li ntqal ukoll li tbiegħed mill-ħażen,
għaliex jekk wara l-biża’ tal-kastig tiġi l-imħabba, il-ħtija li għad ikun hemm fil-ħsieb titneħħa
għalkollox mill-fehma li sseħħ bil-qalb.
RESPONSORJU Lhud 13:21; 2 Mak 1:4
R/. Iwettaqkom il-Mulej b’kull ħaġa tajba, biex tagħmlu r-rieda tiegħu. * Ħalli jagħmel fikom
dak li jogħġob lilu b’Ġesù Kristu.
V/. Jiftħilkom qalbkom għall-liġi tiegħu u għall-preċetti tiegħu. * Ħalli jagħmel fikom dak li
jogħġob lilu b’Ġesù Kristu.
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 *
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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
Agħtina, Mulej, li d-dinja timxi skond l-ordni tiegħek għall-paċi tagħna, u li Knisja
tqimek ferħana fis-sliem. 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.
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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
Jinfirxu d-dellijiet ma’ sbiħ il-għodwa,
u qajla qajl id-dawl jaqtagħhom fl-iswed,
filwaqt li nerfgħu qlubna ‘l fuq lejn Alla
li jista’ kollox.
Biex hu mill-għoli tiegħu jħenn għalina,
ibiegħed minna l-hemm, jagħtina s-saħħa,
u, b’tjieba ta’ missier, jilqagħna għandu
id-dar tas-sema.
Ħa tisma’ talbna t-Trinità Qaddisa,
Alla l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu,
u lilna d-dinja kollha trodd bla heda
tifħir u glorja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Faħħru l-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
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: Faħħru l-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
Ant. 2: Hallelujah, bierku għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, ħallelujah.
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: Hallelujah, bierku għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, ħallelujah.
Ant. 3: Kull ma jieħu n-nifs, ħa jfaħħar lill-Mulej, 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: Kull ma jieħu n-nifs, ħa jfaħħar lill-Mulej, hallelujah.
LEZZJONI QASIRA 2 Tim 2:8, 11-13
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Ftakar f’Ġesù Kristu, li qam minn bejn l-imwiet, li hu minn-nisel ta’ David. Din hi
kelma ta’ min joqgħod fuqha: jekk aħna mitna miegħu, għad ngħixu miegħu wkoll; jekk insofru
bis-sabar, għad insaltnu miegħu wkoll; jekk niċħduh, hu jiċħadna wkoll; jekk nonqsu millkelma li tajna, hu jibqa’ jżomm kelmtu, għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu.
RESPONSORJU QASIR
R/. Lilek infaħħru, o Alla, * Ismek inxandru. Lilek.
V/. Għemilek ta’ l-għaġeb inħabbru. * Ismek inxandru. Glorja. Lilek.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Sena A
Toqogħdux tinkwetaw ruħkom u tgħidu: X’se nieklu jew x’se nixorbu? Missierkom li
hu fis-smewwiet jaf li dan kollu teħtiġuh.
Sena B
Lil qalbek inkellem: Ngħarrsek miegħi fis-sewwa, u tagħraf lill-Mulej.
Sena Ċ
Ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li
tagħmel frott tajjeb.
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.
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Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Sena A
Toqogħdux tinkwetaw ruħkom u tgħidu: X’se nieklu jew x’se nixorbu? Missierkom li
hu fis-smewwiet jaf li dan kollu teħtiġuh.
Sena B
Lil qalbek inkellem: Ngħarrsek miegħi fis-sewwa, u tagħraf lill-Mulej.
Sena Ċ
Ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li
tagħmel frott tajjeb.
PREĊI
Alla jħobbna, jaf x’inhuma l-bżonnijiet tagħna, u hu, kollu tjieba, għandu l-qawwa kollha
biex jagħtina kull ma neħtieġu. B’qalbna ferħana nfaħħruh u ngħidulu:
Infaħħruk, Mulej, tama tagħna.
O Alla li tista’ kollox, Sultan tal-ħolqien, inberkuk għax għoġbok issejjħilna, għalkemm
ħżiena u midinbin:
- int tajtna li nagħrfu l-verità tiegħek u naqdu lill-kobor tiegħek.
Int ftaħtilna beraħ il-bieb tal-ħniena tiegħek:
- agħmel li qatt ma noħorġu mit-triq tal-ħajja.
F’dan il-jum tiegħek, Mulej, niċċelebraw il-qawmien ta’ Ibnek il-għażiż mill-imwiet:
- agħtina li ngħaddu din il-ġurnata bi spirtu ferħan.
Imliena bil-ħeġġa għat-talb u t-tifħir tiegħek:
- saħħaħna biex dejjem u f’kollox inroddulek il-ħajr.
Missierna
Talba
Agħtina, Mulej, li d-dinja timxi skond l-ordni tiegħek għall-paċi tagħna, u li Knisja
tqimek ferħana fis-sliem. 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
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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,
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,
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li ta’ dejjem hi saltnatkom
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.
Ant.1 Min jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem, hallelujah.
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 *
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.
Ant.1 Min jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem, hallelujah.
Ant.2 Il-Mulej ġej biex il-qaddisin tiegħu jigglorifikawh u jistagħġbu bih, hallelujah.
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.
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Għall-għajta tiegħek, Alla ta' Ġakobb, *
f'telfa jaqgħu r-rikkieba u ż-żwiemel.
Glorja.
Ant.2 Il-Mulej ġej biex il-qaddisin tiegħu jigglorifikawh u jistagħġbu bih, hallelujah.
Ant.3 Wiegħdu u roddu lill-Mulej Alla tagħkom, hallelujah.
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.
Ant.3 Wiegħdu u roddu lill-Mulej Alla tagħkom, hallelujah.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
LEZZJONI QASIRA 1 Kor 6:19-20
Ma tafux li l-ġisem tagħkom huwa tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu li hu fikom u li ħadtuh
mingħand Alla, u li intom m’intomx tagħkom infuskom? Għax intom inxtrajtu bi prezz. Agħtu
mela glorja ‘l Alla permezz tal-ġisem tagħkom.
V/. Tixxennaq u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej.
R/. Ngħanni ferħan b’ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj.
F’Nofsinhar
LEZZJONI QASIRA

Dewt 10:12

X’jistenna minnek il-Mulej Alla tiegħek? Xejn ħlief li tibża’ mill-Mulej Alla tiegħek,
timxi fi triqatu kollha u tħobbu, u taqdi lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha u b’ruħek kollha.
V/. Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek?
R/. Min jgħix bla ħtija u jgħid is-sewwa f’qalbu.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
LEZZJONI QASIRA Għan 8:6b-7
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Bħall-Mewt l-imħabba hi qawwija, daqs Art l-imwiet l-għira hija kiefra. Ix-xrariet
tagħha huma xrar tan-nar, nar tal-Mulej. Ilmijiet kbar m’huma se jaslu qatt biex jitfu lillimħabba, anqas ix-xmajjar ma jġorruha magħhom.
V/. Inħobbok, Mulej, qawwa tiegħi.
R/. Tarka tiegħi u qawwa tas-salvazzjoni tiegħi.
Talba
Agħmel, Mulej, li aħna jkollna l-biża’ ta’ l-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem
inħobbuh, għax int qatt ma ċċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bis-sħiħ fi
mħabbtek. Bi Kristu Sidna. Ammen.
Għeluq
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
Riesaq il-lejl, Mulejja,
bil-wegħda tal-mistrieħ;
ġa beda s-sema jħammar
fi nżul ix-xemx sabiħ!
Dalwaqt jixirfu l-kwiekeb
fil-għoli tas-smewwiet;
dalwaqt il-ħajja torqod,
kull ħoss imut fis-skiet.
Inti, li dejjem tgħammar
fis-sebħ ta’ jum bla tmiem,
fid-dlam tal-lejl ħarisna,
xerred fi qlubna s-sliem.
Jagħtuk kull ġieħ il-ħlejjaq,
Mulej, għax int ħanin,
u tridna lkoll madwarek
fix-xirka tal-henjin. Ammen.
Jew
Alla wieħed, tliet Persuni,
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dawl qaddis li jdawwal kollox,
wara nżul ix-xemx minn fuqna
imla ‘l qalbna bid-dawl tiegħek.
Faħħarnik, Mulej, fil-għodu;
isma’ talbna fil-għaxija;
nitolbuk li l-glorja tagħna
tkun li ntuk tifħir għal dejjem.
Lill-Missier u ‘l Kristu, Ibnu,
u ‘l-Ispirtu, li ġej minnhom,
Alla wieħed ta’ kull setgħa,
nitolbuh li jbierek talbna. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek, 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: Sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek, hallelujah.
Ant. 2: Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħa.
Salm 111 (112)
Hieni l-bniedem li jibża' mill-Mulej, *
li jitgħaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu!
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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.
Jarah il-ħażin u jinkedd, †
jheżheż snienu u jtertaq qalbu. *
Imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa' bla temma.
Glorja.
Ant. 2: Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħa.
Ant. 3: Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, iż-żgħar u l-kbar, 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).
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Hallelujah
Għax wasal it-tieġ tal-Ħaruf, *
(R/. Hallelujah)
u l-għarusa tiegħu ħejjiet ruħha.
R/. Hallelujah (hallelujah).
Glorja.
Ant. 3: Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, iż-żgħar u l-kbar, hallelujah.
LEZZJONI QASIRA

Lhud 12:22-24

Intom ersaqtu lejn il-muntanja ta' Sijon u lejn il-belt ta' Alla l-ħaj, li hi Ġerusalemm
tas-sema; ersaqtu lejn l-eluf ta' anġli f'ġemgħa ferrieħa; lejn il-ġemgħa ta' l-ulied ewlenin li
isimhom hu miktub fis-sema, lejn Alla, l-imħallef ta' kulħadd, lejn l-erwieħ ta' nies twajba u
magħmulin perfetti, lejn Ġesù, il-medjatur ta' patt ġdid, u lejn id-demm imraxxax tiegħu, li
jitkellem b'mod aqwa minn dak ta' Abel.
RESPONSORJU QASIR
R/. Kbir Sidna l-Mulej, * U ta’ qawwa kbira. Kbir.
V/. Bla tarf l-għerf tiegħu. * U ta’ qawwa kbira. Glorja. Kbir.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Sena A
Fittxu l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja ta’ Alla, u dan kollu jingħatalkom ukoll.
Sena B
Ħadd ma jqiegħed l-inbid il-ġdid f’damiġġjani qodma tal-ġild, iżda nbid ġdid jitqiegħed
f’damiġġjani ġodda.
Sena Ċ
Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta’ qalbu joħroġ it-tajjeb; għax mill-abbundanza talqalb jitkellem il-fomm.
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, *
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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
Fittxu l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja ta’ Alla, u dan kollu jingħatalkom ukoll.
Sena B
Ħadd ma jqiegħed l-inbid il-ġdid f’damiġġjani qodma tal-ġild, iżda nbid ġdid jitqiegħed
f’damiġġjani ġodda.
Sena Ċ
Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta’ qalbu joħroġ it-tajjeb; għax mill-abbundanza talqalb jitkellem il-fomm.
PREĊI
Infissru l-ferħ tagħna lil Alla, li minnu jiġina kull ġid, u b’qalb sinċiera ngħidulu:
Mulej, isma’ t-talb tagħna.
Missier u Sid il-ħlejjaq, int bgħatt lil Ibnek fid-dinja biex ismek ikun igglorifikat kullimkien:
- qawwi x-xhieda tal-Knisja tiegħek fost il-ġnus.
Agħmilna dixxipli tajba tal-predikazzjoni ta’ l-Appostli:
- agħtina li nuru bl-għemil dak li nemmnu bil-fidi.
Inti tħobb lill-bnedmin ġusti:
- agħmel ħaqq lill-maħqurin.
Eħles lill-imjassrin, iftaħ għajnejn l-għomja:
- erfa’ lill-milwijin, ħares lill-barranin.
Temm ix-xewqa ta’ ħutna li diġà raqdu fis-sliem tiegħek:
- qaddishom bil-qawmien ta’ Ibnek.
Missierna
Talba
Agħtina, Mulej, li d-dinja timxi skond l-ordni tiegħek għall-paċi tagħna, u li Knisja
tqimek ferħana fis-sliem. 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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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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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. Taħt ġwenħajk, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl.
Ż.GĦ.:
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Salm 90 (91)
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, *
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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.
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.
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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
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.
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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.
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IT-TNEJN
TAT-VIII ĠIMGĦA MATUL IS-SENA
Salmodija tat-Tnejn tat-IV ġimgħa

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Infaħħru bil-hena l-Mulej, ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.
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. Infaħħru bil-hena l-Mulej, ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.
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. Infaħħru bil-hena l-Mulej, ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.
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. Infaħħru bil-hena l-Mulej, ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.
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. Infaħħru bil-hena l-Mulej, ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.
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. Infaħħru bil-hena l-Mulej, ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.
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. Infaħħru bil-hena l-Mulej, ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.

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
I.
Billejl jew kmieni ma’ sbiħ il-jum
Dan ħin tajjeb biex nisimgħu
leħen l-anġlu qed iħabbar
li l-Għarus, ħallieq tas-saltna
tas-smewwiet, dalwaqt iħabbat.
Ix-xebbiet għaqlin, bl-imsiebaħ
mixgħulin f’idejhom, jiġu
biex jilqgħuh; u wiċċhom jixhed
il-ferħ kbir li jimla qalbhom.
Iżda l-boloh, meta jaslu
bil-musbieħ bla żejt u mitfi,
jibqgħu barra għax isibu
bieb is-saltna magħluq f’wiċċhom.
Mela nishru u nħejju ruħna
b’dawl il-fidi w nar l-imħabba,
ħalli meta l-Mulej jiġi
jistħoqqilna nidħlu miegħu.
Sultan twajjeb, int mexxina
fejn is-saltna mbierka tiegħek,
fejn ninġabru lkoll madwarek
b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.
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II.
Matul il-jum
Ħajja tal-ġusti, triq u tama tagħna,
għajn ta’ kull tjieba, Kristu, sliem tad-dinja,
minn qalbna w fommna lilek noffru innu
ta’ ferħ u glorja.
Dak kollu li hu ġid u tjieba fina
jixhed il-qawwa tiegħek: iomħabbitna,
il-ħila u x-xewqat tagħna, kull ma aħna,
kollox ġej minnek.
Agħtina s-sliem fi żmienna, qawwi l-fidi,
għin lid-dgħajfin, u sawwab fuqna l-maħfra,
qassam b’idejk miftuħa l-grazzji tiegħek
lil ħutek kollha.
Ħa tisma’ talbna t-Trinità Qaddisa,
Alla l-Missier, int l-Iben, u l-Ispirtu:
u lilkom trodd bla heda d-dinja kollha
tifħir u glorja. 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; *
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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.
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? *
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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.
Glorja.
Ant. 3: Kull min jitbiegħed minnek jintilef; iżda jiena l-hena tiegħi li nkun qrib Alla.
V/. Kemm hi ħelwa l-wegħda tiegħek.
R/. Oħla mill-għasel għal fommi.

LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ Ġob

Ġob 2:1-13
Ġob, mimli nfafet qalila, iżuruh tlitt iħbiebu

F’jum minnhom ulied Alla resqu quddiem il-Mulej; fosthom kien hemm ix-Xitan
ukoll. Il-Mulej staqsa lix-Xitan: "Mnejn ġej?" U x-Xitan wieġbu: "Minn dawra maddinja, kont nitlajja 'l hemm u 'l hawn."
Il-Mulej reġa' staqsa lix-Xitan: "Il-qaddej tiegħi Ġob ħsibt fih? Ma hawnx ieħor
bħalu fid-dinja, raġel perfett u tajjeb, jibża' minn Alla u jitbiegħed mill-ħażen. U għadu
jżomm sħiħ fil-perfezzjoni tiegħu, għad li int xewwixtni biex neqirdu għal xejn b'xejn."
U x-Xitan wieġeb lill-Mulej u qallu: "Ġild b'ġild, u l-bniedem jagħti kull ma jkollu għal
ħajtu! Issa midd idejk u olqtu f'għadmu u laħmu, u ara jisħtekx f'wiċċek." U l-Mulej
wieġeb lix-Xitan: "Ara, nħallih f'idejk. Biss, ibża' għal ħajtu."
U x-Xitan telaq minn quddiem il-Mulej, u mela lil Ġob bi nfafet qalila minn qiegħ
riġlejh sal-qorriegħa ta' rasu. U dan ħa xaqqufa biex jinħakk biha u mar intasab fuq lirmied.
U qaltlu martu:
"Għadek iżżomm sħiħ fis-sewwa tiegħek?
Isħet 'l Alla u mut!"
U hu weġibha:
"Qed titkellem ta' waħda belha.
Nilqgħu t-tajjeb mingħand Alla,
u l-ħażin ma nilqgħuhx?"
F'dan kollu Ġob ma dinibx b'xufftejh.
Mela tlitt iħbieb ta' Ġob semgħu b'dan l-hemm kollu li waqa' fuqu u ġew kull
wieħed minn pajjiżu, Elifaż minn Teman, Bildad minn Suħa, u Sofar minn Nagħama. U
ftiehmu li jmorru flimkien għandu biex juruh is-sogħba tagħhom u jgħidulu kliem ta’
faraġ. Iżda kif lemħuh minn ftit 'il bogħod ma għarfuhx u nfexxu f'għajat ta' biki, ċarrtu
kull wieħed il-mantar tiegħu u ferrxu t-trab fuq rashom. U qagħdu fl-art maġenbu għal
sebat ijiem u sebat iljieli, iżda ħadd minnhom ma qallu kelma għax raw li kien kbir wisq
in-niket tiegħu.
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RESPONSORJU

Salm 37(38):2a. 3a. 4a. 12a

R/. Mulej, la ċċanfarnix fil-korla tiegħek, għax il-vleġeġ tiegħek daħlu fija. * Xejn ma hu sħiħ
f’ġismi minħabba l-għadab tiegħek.
V/. Ħbiebi u sħabi mill-mard tiegħi jitgerrxu. * Xejn ma hu sħiħ f’ġismi minħabba l-għadab
tiegħek.

LEZZJONI II
Qari mill-Kotba tal-Morali fuq Ġob, tal-Papa San Girgor il-Kbir
Nilqgħu t-tajjeb mingħand Alla, u l-ħażin ma nilqgħuhx?
San Pawl, meta qies l-għana ta’ l-għerf tas-sema li bih kien imfawwar u mbagħad qies
li kellu ġisem li kien għad irid jara t-taħsir, qal: Dan it-teżor qiegħed għandna f’ġarar talfuħħar. F’Ġob, meta din il-ġarra tal-fuħħar kienet kollha ġrieħi u nfafet, it-teżor ta’ l-għerf missema baqa’ sħiħ fih. Minn barra kien kollu muġugħ minħabba ġrieħi u nfafet ma’ġismu kollu,
imma minn ġewwa t-teżor ta’ l-għerf tas-sema qatt ma naqas, u minn fommu kien joħroġ kliem
mimli tagħlim qaddis. Hu kien jgħid: Nilqgħu t-tajjeb mingħand Alla, u l-ħażin ma nilqgħuhx?
It-tajjeb għalih kien dak kollu li jagħti Alla, sew il-ġid ta’ l-art u sew il-ħwejjeġ tas-sema; ilħażin kien it-tiġrib kollu li ġie fuqu. Fuq dan il-Mulej, permezz tal-profeta tiegħu, jgħid: Jiena
hu l-Mulej, ma hemm ħadd ħliefi: jiena nsawwar id-dawl u noħloq id-dlam, nagħmel is-sliem
u noħloq id-deni.
Jiena nsawwar id-dawl u noħloq id-dlam, jgħid il-Mulej, għaliex waqt li jinħalaq iddlam tan-niket bit-tiġrib li jiġi minn barra minna, il-moħħ jixgħel bid-dawl tat-tagħlim.
Nagħmel is-sliem u noħloq id-deni, għaliex aħna nerġgħu nkunu paċi ma’ Alla, wara li dak li
nħalaq bħala ġid, b’kastig isir ta’ deni għalina, għax ma fittixniehx kif kien imissna. Id-dnub
iġellidna ma’ Alla, għalhekk jixraq li nagħmlu paċi ma’ Alla, wara li nagħrfu li kien kastig li
ħaġa maħluqa tajba sfat ta’ deni għalina: b’hekk tkun ta’ twiddib għalina biex, fiċ-ċokon
tagħna, nagħrfu li żbaljajna u nerġgħu għall-paċi ma’ min ħalaqna.
Ta’ min iqis sewwa b’liema kliem Ġob għaraf iwieġeb għaċ-ċanfira ta’ martu: hu
qalilha: Nilqgħu t-tajjeb mingħand Alla, u l-ħażin ma nilqgħuhx? Meta fit-tiġrib naraw kollox
kuntrarju, it-tifkira tal-ġid li tana dak li ħalaqna għandha tkun ta’ faraġ kbir għalina, u n-niket
ma jagħfasniex jekk minnufih niftakru fil-ġid li ferraħna meta rċevejnieh. Hemm miktub: Fi
żmien il-ferħ tinsiex iż-żmien ta’ l-hemm, u fi żmien l-hemm, tinsiex iż-żmien tal-ferħ.
Min jirċievi d-doni ta’ Alla u ma jtaffix xi ftit il-ferħ li jġarrab bil-biża ta’ xi hemm li
jista’ jiġi fuqu, jista’ jsib ruħu f’tiġrib kbir minħabba l-istess ferħ tiegħu. Kull min hu mġarrab
minn-niket u ma jsibx faraġ fit-tifkira tal-ġid li jkun irċieva fl-imgħoddi, jasal biex jiddispra u
jitlef l-hena tal-qalb.
Jeħtieġ li wieħed igħaqqad flimkien il-ferħ u n-niket, biex ikunu ta’ għajnuna għal
xulxin, billi t-tifkira tal-ġid li tkun irċevejt itaffilek in-niket tat-tiġrib ta’ issa, waqt li l-ferħ li
jagħtik il-ġid li tirċievi jnaqqaslek il-biża’ u t-tħassib tad-deni li jista’ jiġrilek. Ġob, kollu
muġugħ, biex itaffi l-hemm li kien jaħkmu, waqt it-tiġrib ftakar fl-hena li gawda bil-ġid li kellu,
u qal: Nilqgħu t-tajjeb mingħand Alla, u l-ħażin ma nilqgħuhx?
RESPONSORJU Ġob 2:10b; 1:21-22
R/. Nilqgħu t-tajjeb mingħand Alla, u l-ħażin ma nilqgħuhx? * Il-Mulej tani u l-Mulej ħadli:
ikun imbierek isem il-Mulej.
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V/. F’dan kollu Ġob ma dinibx u ma naqas f’xejn lil Alla. * Il-Mulej tani u l-Mulej ħadli: ikun
imbierek isem il-Mulej.
TALBA
Agħtina, Mulej, li d-dinja timxi skond l-ordni tiegħek għall-paċi tagħna, u li l-Knisja
tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. B’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
Kristu Alla, xemx ta’ ruħna,
bid-dawl tiegħek, kbir u qawwi,
tkeċċi minna l-lejl tal-ħtija,
u tferraħna b’jum il-grazzja.
Int tassew id-dawl tad-dinja,
mhux il-kewkba ta’ filghodu,
li, bid-dija fietla tagħha,
tħabbar sbiħ il-jum lill-bniedem.
Iżd’int aqwa mix-xmux kollha,
dawl u jum oħrajn m’hemmx ħliefek,
int li d-dija tiegħek tinfed
sa ġol-qiegħ ta’ ruħ il-ħlejjaq.
Dawl tal-glorja ta’ Missierek,
ejja fina, bik imliena,
għax, mingħajr il-grazzja tiegħek,
dlam u biża’ jaħkmu fuqna.
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,
Sultan twajjeb, jintradd lilek,
lill-Missier, u lill-Ispirtu
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Imlejtna sa minn kmieni, Mulej, bit-tjieba tiegħek.
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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;
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.
Glorja.
Ant. 1: Imlejtna sa minn kmieni, Mulej, bit-tjieba tiegħek.
Ant. 2: Jitla’ minn truf l-art it-tifħir tal-Mulej!
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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, *
għadt 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,
innixxfilhom il-ħdura kollha tagħhom ;
inbiddel ix-xmajjar fi gżejjer, *
innixxef fejn hemm l-ilma qiegħed.
Immexxi lill-għomja fi triq li ma jafux biha, *
mogħdijiet li ma jafuhomx inqabbadhom.
Id-dlam inbiddlu f'dawl quddiemhom, *
it-triqat mgħawwġa nagħmilhomlhom dritti.
Glorja.
Ant. 2: Jitla’ minn truf l-art it-tifħir tal-Mulej!
Ant. 3: Faħħru isem il-Mulej, intom li qegħdin f’dar il-Mulej.
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; *
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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 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: Faħħru isem l-Mulej, intom li qegħdin f’dar il-Mulej.
LEZZJONI QASIRA Ġudit 8:25-27
Niżżu ħajr lill-Mulej, Alla tagħna, li qiegħed iġarrabna, bħalma għamel ma’
missirijietna. Ftakru x’għamel ma’ Abraham, u kemm ġarrab lil Iżakk, xi ġralu Ġakobb.
Bħalma għadda lilhom minn-nar biex jara fejn kienet qalbhom, hekk issa qiegħed
jagħmlilna l-Mulej, mhux biex jikkastigana, għax hu jsawwat lil min hu qrib lejh biex
iwiddbu.
RESPONSORJU QASIR
R/. Għannu, ġusti, bil-ferħ lill-Mulej: * Jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa. Għannu.
V/. Għannulu għanja ġdida. * Jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa. Glorja. Għannu.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Imbierek il-Mulej, għax ġie jżurna u ħelisna.
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,
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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:
Imbierek il-Mulej, għax ġie jżurna u ħelisna.
PREĊI
Kristu jisma’ lil dawk li jittamaw fih u jsalvahom. Nerfgħu leħinna lejh u nistqarrulu:
Infaħħruk, Mulej, tama tagħna.
Int, għani fil-ħniena, ilqa’ r-radd ta’ ħajr tagħna:
- infaħħruk għall-imħabba kbira li biha ħabbejtna.
Inti l-ħin kollu taħdem fid-dinja ma’ Missierek:
- ġedded kollox bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu.
Iftħilna għajnejna, lilna u lil ħutna:
- biex illum naraw l-għeġubijiet tiegħek.
Agħtina l-għajnuna biex illum nagħtuk is-servizz li għalih sejjaħtilna:
- agħmel li lil ħutna namministrawlhom il-grazzja tiegħek li hi ta’ kull xorta.
Missierna
Talba
O Alla, int ħallejt l-art f’idejn il-bnedmin biex iħarsuha u jaħdmuha, u ħlaqt ix-xemx
biex taqdihom; agħtina l-grazzja li llum inħabirku minn qalbna għall-glorja tiegħek u għall-ġid
tal-proxxmu tagħna. B’Ibnek Ġesù Kristu, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu sSantu, 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.
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,
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:
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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.1 Mulej żomm sħiħ il-mixi tiegħi skond il-wegħda tiegħek.
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.
Ant.1 Mulej żomm sħiħ il-mixi tiegħi skond il-wegħda tiegħek.
Ant.2 Wieħed hu l-leġiżlatur u l-imħallef; int min int biex tagħmel ħaqq mill-proxxmu?
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; *
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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!
Glorja.
Ant.2 Wieħed hu l-leġiżlatur u l-imħallef; int min int biex tagħmel ħaqq mill-proxxmu?
Ant.3 Sejjaħt lill-Mulej, u hu weġibni.
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.
Ant.3 Sejjaħt lill-Mulej, u hu weġibni.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
LEZZJONI QASIRA Lev 20:26
Intom tikkonsagraw ruħkom lili, għax jien, il-Mulej, qaddis; jien għażiltkom minn
fost il-popli biex tkunu tiegħi.
V/. Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu.
R/. Il-poplu li hu għażel b’wirtu.
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Talba
O Alla, Missier it-tjieba, int ridt li l-bnedmin jaħdmu biex bix-xogħol tagħhom jgħinu
dejjem lil xulxin ħalli jiksbu ħwejjeġ aqwa; agħmel li aħna nħabirku bla heda hekk li ngħixu
għalik fl-ispirtu ta’ wliedek u nħobbu lil kulħadd bħal aħwa. Bi Kristu Sidna. Ammen.
F’Nofsinhar
Għerf 15:1. 3

LEZZJONI QASIRA

Int, Alla tagħna, twajjeb u fidil, iddum biex tagħdab, u tmexxi kollox bil-ħniena. Li
wieħed jagħraf lilek, din hi l-ġustizzja sħiħa; li wieħed ikun jaf il-qawwa tiegħek, dan hu
l-għerq tal-ħajja bla tmiem.
V/. Int, Alla Sidi, ħanin u twajjeb.
R/. Iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltà.
Talba
O Alla, sid u għassies tal-ħsad u d-dielja, inti ssejjaħ il-ħaddiema għax-xogħol u
tagħtihom il-ħlas tajjeb li jistħoqqilhom; agħmel li aħna nilqgħu bil-qalb il-piż tal-jum, hekk li
qatt ma ngemgmu kontra dak li jogħġob lilek. Bi Kristu Sidna. Ammen.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
LEZZJONI QASIRA Bar 4:21b-22
Uliedi, għajjtu lil Alla, u hu jeħliskom mill-idejn qawwija ta’ l-għedewwa tagħkom.
Jien nittama li Alla ta’ dejjem għad isalvakom, u l-Qaddis imlieni bil-ferħ, għax dalwaqt
ikollkom fuqkom it-tjieba ta’ Alla ta’ dejjem, is-salvatur tagħkom.
V/. Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek.
R/. Għax huma minn dejjem, Mulej.
Talba
O Alla, int qiegħed issejjħilna f’dak l-istess ħin li fih l-Appostli kienu jitilgħu fittempju; isma t-talb li qegħdin nagħmlulek b’fehma sinċiera f’isem Ġesù, biex nih naqilgħu
mingħandek is-salvazzjoni għal dawk kollha li jsejjħu dan l-isem. 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
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Mulej, Missier id-dawl, fit-tjieba tiegħek,
keċċi minn moħħna d-dlam tad-dnub u l-ħażen,
agħtina li niżżejjnu biss bid-dija
tal-grazzja tiegħek.
Issa li għadda l-jum bit-taħbit tiegħu,
inġbarna biex inroddu ħajr lil ismek,
għax int żammejtna qawwijin f’saħħitna
matul ħidmietna.
Id-dawl tal-jum ġa naqas, u fid-dalma
tal-lejl dalwaqt jinsatru l-ħwejjeġ kollha;
int, Xemx ħanina, ibqa iddi fuqna
fil-mistrieħ tagħna.
Aħsel lil ruħna b’raġġ tas-safa tiegħek,
roddilha l-bjuda tat-twelid ġdid tagħha,
biex, waqt l-irqad tal-ġisem, tibqa’ tishar,
tistenna lilek
Alla Missier, nagħtuk kull ġieħ u glorja,
lilek, lil Ibnek u ‘l Ispirtu s-Santu,
li sa minn dejjem kbira s-saltna tagħkom,
u tibqa’ għal dejjem. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Roddu ħajr lill-Mulej, għax 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.
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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: Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
Ant. 2: Kbar u ta’ l-għaġeb l-għemejjel tiegħek, Mulej, Alla li tista’ kollox.
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
fil-Baħar tal-Qasab, *
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
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.
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Glorja.
Ant. 2: Kbar u ta’ l-għaġeb l-għemejjel tiegħek, Mulej, Alla li tista’ kollox.
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 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.
Ant. 3: Alla ried li, meta tasal il-milja taż-żminijiet, kollox jinġabar taħt Kristu.
LEZZJONI QASIRA

1 Tess 3:12-13

Jalla l-Mulej ikattar u jfawwar fikom l-imħabba tagħkom għal xulxin u lejn kulħadd,
l-istess bħalma nħobbu aħna lilkom, ħalli jqawwilkom qalbkom u jkollkom qdusija bla
għajb quddiem Alla u Missierna għal meta jiġi Sidna Ġesù Kristu mdawwar bil-qaddisin
tiegħu.
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RESPONSORJU QASIR
R/. Isma’ leħni, Mulej, * Jiena u nsejjaħlek. Isma’.
V/. Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. * Jiena u nsejjaħlek. Glorja. Isma’.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Tfaħħar dejjem ruħi l-kobor tiegħek, Alla tiegħi.
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:
Tfaħħar dejjem ruħi l-kobor tiegħek, Alla tiegħi.
PREĊI
Ġesù ma jitlaqhomx lil dawk li jittamaw fih. Nagħmlulu talba umli u ngħidulu:
Alla tagħna, isma’ t-talb tagħna.
Kristu Ġesù, Xemx divina tagħna, dawwal lill-Knisja mqaddsa bid-dawl tiegħek:
- agħtiha li xxandar lill-ġnus il-misteru kbir ta’ Alla li deher fostna bħala bniedem.
Ħares is-saċerdoti u l-ministri tal-Knisja tiegħek:
- żommhom fidili fix-xandir tal-kelma tiegħek u fis-servizz li jagħtuk.
Int xerridt demmek biex tagħti s-sliem lid-dinja:
- biegħed l-inkwiet minn art twelidna u minn kullimkien.
Xerred il-kotra tal-grazzja u l-barka tiegħek fuq il-miżżewġin kollha:
- għinhom biex b’mod iżjed perfett juru fihom infushom il-misteru tal-Knisja tiegħek.
Ħenn għal ħutna l-mejtin kollha u aħfrilhom dnubiethom:
- seħibhom mal-qaddisin tiegħek fl-hena ta’ dejjem.

113

Missierna
Talba
Ibqa’ magħna, Mulej Ġesù, issa li riesaq il-lejl, u kun il-wens tagħna fit-triq, biex ilħniena tiegħek tqawwilna qalbna u twettaqna fit-tama, ħalli nagħrfuk fl-Iskrittura u fil-qsim
tal-ħobż ma’ ħutna. Int li int Alla, u tgħix u ssaltan ma’ Alla l-Missier flimkien ma’ l-Ispirtu sSantu, 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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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.:
Ant. Int, Alla Sidi, iddum biex tagħdab, u kollok tjieba.
Ż.GĦ.:
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
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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.
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.
116

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,
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 bilħidma 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-VIII ĠIMGHA MATUL IS-SENA
Salmodija tat-Tlieta tar-IV ġimgħa
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Alla kbir hu l-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. Alla kbir hu l-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. Alla kbir hu l-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. Alla kbir hu l-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. Alla kbir hu l-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:
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Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"
Ant. Alla kbir hu l-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. Alla kbir hu l-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
I.
Billejl jew kmieni ma’ sbiħ il-jum
Qabel ma jfeġġ mill-lvant id-dawl u jsebbaħ
b’gawhriet fiddiena x-xtut tal-gżejjer tagħna,
inħollu lsienna w b’qalb ferħana ngħannu
tifħir lil Sidna.
Ngħaqqdu leħinna ma’ ta’ l-anġli w ngħannu
lis-Sultan twajjeb tagħna, sa nissieħbu
mal-qaddisin u jistħoqqilna nidħlu
fil-ħajja hienja.
Ħa tisma’ talbna t-Trinità Qaddisa,
Alla l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu;
u lilha d-dinja kollha trodd bla heda
tifħir u glorja. Ammen.
I.
Matul il-jum
Mulej fil-ħniena tiegħek, agħti widen
għall-leħen umli tal-qaddejja tiegħek;
fiċ-ċokon tagħna nersqu lejk, bit-tama
li tisma’ talbna.
Mit-tron tas-saltna tiegħek, ixħet fuqna
ħarsa ta’ tjieba w sliem, u żomm mixgħula
l-imsiebaħ tagħna, li għalik ħejjejna
biż-żejt tal-fidi.
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Sultan tas-sema w l-art, Għarus tal-verġni,
kebbes lil qalbna b’nar l-imħabba safja,
biex, meta tiġi w tħabbat, dlonk niftħulek,
u nidħlu miegħek.
Ħa tisma’ talbna t-Trinità Qaddisa,
Alla l-Missier, int l-Iben, u l-Ispirtu;
u lilkom trodd bla heda d-dinja kollha
tifħir u glorja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Ħa tasal għandek l-għajta tiegħi, Mulej; taħbix wiċċek minni.
Salm 101 (102)
I
Mulej, isma' t-talba tiegħi, *
ħa tasal għandek l-għajta tiegħi.
Taħbix wiċċek minni *
f'jum id-dwejjaq tiegħi;
ressaq widintek lejja, *
meta nsejjaħlek fittex weġibni!
Għax jiemi bħal duħħan jgħibu; *
u għadmi bħal ħuġġieġa jaqbad.
Nixfet qalbi bħal ħaxix maqtugħ; †
ninsa niekol sa l-ħobż tiegħi.
Bl-ilfiq qawwi tiegħi sirt għadma u ġilda.
Qisni xi tajra fix-xagħri; *
sirt bħal kokka qalb xi ħerba.
Nibqa' mqajjem u nitniehed, *
bħal għasfur waħdu fuq bejt.
Il-jum kollu jgħajjruni l-għedewwa tiegħi, *
jixegħlu għalija u jidgħu bija.
Niekol l-irmied bħal ħobż, *
u x-xorb tiegħi bid-dmugħ inħallat,
minħabba l-għadab u s-saħna tiegħek, *
għax inti rfajtni, u mbagħad tlaqtni.
Jiemi qed jonqsu bħad-dell ta' filgħaxija; *
u jien bħal ħaxix qiegħed ninxef.
Glorja.
Ant. 1: Ħa tasal għandek l-għajta tiegħi, Mulej; taħbix wiċċek minni.
Ant. 2: Mulej,isma’ t-talb ta’ l-umli.
II
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Imma int, Mulej, għal dejjem tibqa'; *
minn nisel għal nisel it-tifkira tiegħek.
Inti tqum u tħenn għal Sijon, *
għax hu ż-żmien u l-waqt li tħenn.
Għax għażiż għall-qaddejja tiegħek il-ġebel tagħha; *
tiġihom ħasra mit-trab tagħha.
Ħa jkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek, Mulej, *
u s-slaten kollha ta' l-art
il-biża' tas-sebħ tiegħek,
meta l-Mulej jerġa' jibni lil Sijon, *
u jidher fis-sebħ tiegħu.
U jisma' t-talb tal-mitluqin, *
ma jistmellx it-talb tagħhom.
Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi, *
u poplu ġdid għad ifaħħar lill-Mulej.
Il-Mulej iħares 'l isfel
mill-għoli tas-santwarju tiegħu, *
hu jittawwal mis-sema lejn l-art,
biex jisma' l-krib ta' l-ilsiera, *
biex jeħles 'il dawk li huma għall-mewt.
U hekk jixxandar f'Sijon isem il-Mulej, *
u f'Ġerusalemm it-tifħir tiegħu,
meta l-popli flimkien jinġemgħu, *
u slaten biex jaqdu l-Mulej.
Glorja.
Ant. 2: Mulej,isma’ t-talb ta’ l-umli.
Ant. 3: L-art int waqqaftha, Mulej; għemil idejk huma s-smewwiet.
III
Neħħieli saħħti f'nofs it-triq, *
qassarli ż-żmien ta' ħajti.
Jien ngħidlu: †
"Alla tiegħi, la teħodnix f'nofs ħajti, *
la darba żmienek idum għal dejjem.
L-art int waqqaftha sa mill-bidu; *
għemil idejk huma s-smewwiet.
Huma jgħaddu, imma int tibqa'; †
bħal libsa huma lkoll jiqdiemu, *
tbiddilhom bħal libsa u jintemmu.
Imma int li int tibqa'; †
bla tmiem huma s-snin tiegħek.
Ulied il-qaddejja tiegħek ikollhom darhom; *
nisilhom jibqa' għal dejjem quddiemek."
Glorja.
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Ant. 3: L-art int waqqaftha, Mulej; għemil idejk huma s-smewwiet.
V/. Poplu tiegħi, agħtu widen għall-liġi tiegħi.
R/. Iftħu widnejkom għal kliem fommi.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ Ġob

Ġob 3:1-26
Il-biki ta’ Ġob

Ġob fetaħ fommu, seħet jum twelidu, u qabad jgħid:
"Ħa jinqered jum twelidi, u l-lejl li qal 'Tnissel raġel.'
Ħa jinbidel fi dlam dak il-jum,
ma jiħux ħsiebu Alla mill-għoli
u qatt ma jiddi d-dawl fuqu.
Ħa jkasbruh id-dlam u s-swedija,
ħa joqgħod fuqu s-sħab,
u jagħmlu waħx iċ-ċpar oħxon.
u twaħħxu l-eklissi.
Dak il-lejl fid-dlam jinsatar,
ma jitqiesx mal-jiem tas-sena,
anqas ma jidħol fl-għadd tax-xhur.
Iva, ħa jkun dak il-lejl tad-dwejjaq,
u ma jidħolx fih l-għajat ta’ ferħ.
Ħa jisħtuh dawk li jisħtu l-jum
u mħarrġin biex iqajjmu l-Liwjatan.
Jinfnew il-kwiekeb taż-żerniq tiegħu,
jistenna d-dawl u ma jasal qatt,
anqas ma jara s-sebħ ibexbex.
Għax ma żammlix magħluqa bwieb il-ġuf
u ma ħbiex it-taħbit minn għajnejja?
Għaliex ma mittx fi ħdan ommi?
Għaliex ma ħrigtx mill-ġuf u mitt?
Għaliex laqgħuni l-irkubbtejn?
Għaliex sidrejn biex nerda'?
Kieku issa jien mimdud u sieket,
kont inkun rieqed u mistrieħ
mas-slaten u l-kunsillieri ta' l-art,
jew mal-kbarat li bnew mill-ġdid il-ħerba,
jew mal-kbarat li mlew djarhom bil-fidda.
Għaliex ma kontx bħal rimi moħbi,
bħat-trabi li qatt ma raw id-dawl?
Hemm il-ħżiena jehdew mill-inkwiet,
u l-għajjenin isibu l-mistrieħ.
Hemm il-priġunieri lkoll fil-kwiet,
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bla ma jisimgħu leħen l-argużin.
Iż-żgħir u l-kbir hemmhekk qegħdin
u l-ilsir ħieles minn sidu.
Għaliex jingħata d-dawl lill-imsejken,
u l-ħajja lil min qalbu kollha mrar?
Lil dawk li jixxennqu l-mewt bla ma tiġihom,
u jħaffru għaliha aktar milli għal teżor?
Jifirħu u jaqbżu bil-ferħ,
jogħxew meta jsibu l-qabar.
Għaliex il-ħajja lill-bniedem li triqtu magħluqa,
li Alla għalaq minn kull naħa?
Għalhekk il-krib tiegħi bħal ikel jiġini,
u l-għajat tiegħi bħall-ilma jfur.
Għax dak li nibża' minnu jiġi fuqi
u dak li jwerwirni jilħaqni.
M'hemmx kwiet għalija u lanqas skiet,
m’għandix mistrieħ u jaqbduni n-nervi”.
RESPONSORJU Ġob 3:24-26, 6:13
R/. Il-krib tiegħi, bħal ikel jiġini, u l-għajat tiegħi bħall-ilma jfur, għax dak li nibża’ minnu jiġu
fuqi u dak li jwerwirni jilħaqni. * M’għandix mistrieħ, Mulej, u jaqbduni n-nervi.
V/. Baqa’ xi saħħa fija? M’Għandi ‘l ħadd min jagħtini l-għajnuna. * M’għandix mistrieħ,
Mulej u jaqbduni n-nervi.
LEZZJONI II
Qari mill-Istqarrijiet ta’ l-isqof Santu Wistin
Quddiemek, Mulej, jien nidher dak li nkun
Ħa nagħrfek, o Alla li tagħrafni, ħa nagħrfek bħalma jien magħruf. Qawwa ta’ ruħi,
idħol f’ruħi u sawwarha għalik biex tkun kollha kemm hi tiegħek bla tebgħa u bla tikmix. Dan
nittama u għalhekk nitkellem, u nifraħ b’din it-tama tiegħi meta l-ferħ tiegħi hu safi. Dak li
jibqa’ minn dil-ħajja jmissna nibkuh inqas milli nibkuh, u nibku aktar dak li nibkuh inqas. Inti
tħobb il-qalb sinċiera, għalhekk kull min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl. Dan nixtieq
nistqarru f’qalbi quddiemek, u quddiem ħafna xhieda bil-miktub.
U kieku wkoll ma rrid nistqarrlek xejn, x’jista’ jkun hemm moħbi għalik, Mulej, li
ħarstek tinfed sal-qiegħnett tal-kuxjenza tal-bniedem? Inkun naħbik għalija, u mhux ninħeba
minnek! Iżda issa li t-tnehid tiegħi jixhidli li jiena ma nogħġobx lili nnifsi, dawlek jiddi fuqi u
jiena nifraħ bik u nħobbok u nixtieqek; nistħi minni nnifsi u nistmerr lili nnifsi u nagħżel lilek,
u ma nogħġobx la lilek u la lili nnifsi ħlief fik biss.
Quddiemek, Mulej, jien nidher tassew dak li nkun; quddiemek jien stqarrejt x’siwi
għandha din l-istqarrija tiegħi, li jien ma għamiltx bi kliem u leħen fommi, iżda bi kliem ruħi
u bl-għajat ta’ ħsiebi, u inti smajtni. Meta jien ħażin, l-istqarrija tiegħi tfisser biss li jien ma
nogħġobx lili nnifsi, u meta jien tajjeb din l-istqarrija tiegħi tfisser biss li jiena ma nippretendix
li t-tjieba hi xi ħaġa tiegħi. Għax int tbierek il-ġust, Mulej, iżda qabel tiġġustifika lil min hu
ħażin. L-istqarrija tiegħi quddiemek, Mulej, issir fis-skiet, iżda ssir ukoll mhux fis-skiet. Issir
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fis-skiet għax bla għajat minn fommi, għax l-għajta tiegħi hi għajta ta’ mħabba ħierġa millqalb.
Int, Mulej, tiġġudikani, u, għalkemm ebda bniedem ma jaf dak li hemm moħbi filbniedem, jekk mhux l-ispirtu tal-bniedem li hemm fih, hemm xi ħaġa fil-bniedem li anqas jafha
l-ispirtu tal-bniedem li hemm fih, iżda int, Mulej, taf kull ħaġa tal-bniedem, għax inti ħlaqtu.
U jiena, għalkemm nistmerr lili nnifsi quddiemek, u nqis lili nnifsi quddiemek, u nqis lili nnifsi
trab u rmied, naf fuqek xi ħaġa li ma nafhiex fuqi.
U tassew, issa naraw bħallikieku f’mera, imċajpar, imma mbagħad naraw wiċċ
imb’wiċċ; għalhekk sakemm għadni ngħix ‘il bogħod minnek, jiena aktar medhi bija milli bik,
iżda naf li xejn ma jista’ jġarrbek: jien iżda ma nafx f’liema tiġrib nista’ nżomm sħiħ u f’liema
m’hux se nżomm sħiħ. It-tama tiegħi hi li int fidil u ma tħalliniex inkunu mġarrba aktar milli
nifilħu, u mat-tiġrib tagħtina l-qawwa u l-għajnuna biex inkunu nifilħu għalih.
Nistqarr mela dak li naf fuqi nnifsi u dak li ma nafx fuqi nnifsi, għaliex dak li naf fuqi
nafu għax int iddawwalni, u dak li ma nafx nibqa’ ma nafux sa meta dlamijieti jsiru quddiemek
qishom id-dawl ta’ nofsinhar.
RESPONSORJU Salm 138(139): 1b. 2b. 7
R/. Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni, * Int tagħraf mill-bogħod ħsibijieti.
V/. Fejn immur ‘il bogħod mill-ispirtu tiegħek? Jew fejn nista’ naħrab minn quddiem wiċċek?
* Int tagħraf mill-bogħod ħsibijieti.
TALBA
Agħtini, Mulej, li d-dinja timxi skond l-ordni tiegħek għall-paċi tagħna, u li l-Knisja
tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. 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
Jum ta’ dejjem mingħajr għabex,
id-dawl tiegħek qatt ma jonqos;
dlam u lejl imbiegħda minnek,
int li ħlaqt id-dawl fil-bidu.
Diġà bjad fil-lvant ix-xefaq,
beda juri l-jum li riesaq,
u, bil-kewkba ta’ filgħodu,
sfaru w għebu l-kwiekeb l-oħra.
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O Mulej, ħallejna friexna
bla tnikkir, ħa nsebbħu lilek,
u nroddulek ħajr għax tajtna
dal-jum ġdid, għall-glorja t’ismek.
Tħalliniex inkunu mqarrqa
minn sbuħit ix-xemx li tidher,
imma għinna biex nixtiequ
lilek waħdek, Xemx tas-sewwa.
Itfi fina n-nar tal-korla,
rażżan l-ikel u x-xorb żejjed,
żommna lkoll matul ħidmietna
f’għaqda miegħek u bejnietna.
Hekk, qawwija w sħaħ fil-fehma,
b’qalb nadifa f’ġisem safi,
nistgħu ngħaddu dil-ġurnata
b’fedeltà ma’ Kristu Sidna.
Isma’ talbna, Missier twajjeb,
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,
li ta’ dejjem hi saltnatkom
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Lilek, Mulej, irrid ngħanni; irrid nimxi bil-għaqal fit-triq il-perfetta.
Salm 100 (101)
Ngħanni u nxandar it-tjieba u l-ġustizzja; *
lilek, Mulej, irrid ngħanni.
Irrid nimxi bl-għaqal fit-triq il-perfetta; *
meta se tiġi għandi?
Inġib ruħi b'qalb safja ġewwa dari; *
ebda ħaġa ħażina ma nżomm quddiem għajnejja.
Nobgħod 'il min jagħmel il-ħażen, *
u ma norbotx qalbi miegħu.
Qalb imħassra nżommha 'l bogħod minni; *
il-ħażin ma rridx naf bih.
Min iqassas bil-moħbi fuq għajru, *
lil dan jien neqirdu.
Min għajnejh merfugħa u qalbu mkabbra, *
ma nistax inġerrgħu.
Nżomm għajnejja fuq it-twajbin ta' l-art, *
biex dawn joqogħdu miegħi.
Min jimxi fit-triq il-perfetta, *
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dan hu li jaqdini.
Ma jgħammarx f'dari min jimxi bil-qerq; *
ma jżommx quddiemi min jitkellem bil-gideb.
Għodwa wara l-oħra
neqred il-ħżiena kollha ta' l-art, *
biex inwarrab mill-belt tal-Mulej
'il kull min jagħmel il-ħażen.
Glorja.
Ant. 1: Lilek, Mulej, irrid ngħanni; irrid nimxi bil-għaqal fit-triq il-perfetta.
Ant. 2: Mulej, la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna.
Kantiku Dan 3:26 .27. 29. 34-41
Imbierek int, Mulej, Alla ta’ missirijietna, *
ta’ min ifaħħrek ħafna, u ismek hu msebbaħ għal dejjem.
Għax int ġust f’dak kollu li għamiltilna,
kull ma għamilt hu sewwa.
Għax dnibna u għamilna ħażin *
meta tlaqna lilek.
Minħabba f’ismek, la titlaqniex għalkollox, *
la tħassarx il-patt tiegħek,
la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna, *
minħabba f’Abraham, il-ħabib tiegħek,
minħabba f’Iżakk, il-qaddej tiegħek *
u minħabba f’Iżrael, il-qaddis tiegħek.
li lilu kont wegħidt nisel bla għadd, *
daqs il-kwiekeb tas-sema
u daqs ir-ramel ta’ xatt il-baħar.
Għax aħna, Mulej,
sirna iżgħar minn kull ġens ieħor, *
u minħabba fi dnubietna
llum iċċekkinna fid-dinja kollha.
U bħalissa la hemm iżjed prinċep, *
la profeta u lanqas mexxej;
la hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju, *
la għotja u lanqas inċens,
u lanqas baqa’ mkien
fejn noffrulek l-ewwel frott tagħna, *
jew fejn nitolbuk ħniena.
Madankollu, b’qalbna mgħaffġa u ruħna mċekkna, *
jalla nkunu ningħoġbu quddiemek,
qisna b’sagrifiċċji tal-ħruq ta’ nagħaġ u barrin, *
qisna b’eluf ta’ ħmir imsemmna;
ħa jkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek, *
u jalla nimxu għalkollox warajk,
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għax xejn ma jitħawwdu *
dawk li jittamaw fik.
U issa b’qalbna kollha nimxu warajk, *
nibżgħu minnek u nfittxu lilek.
Glorja.
Ant. 2: Mulej, la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna.
Ant. 3: O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek.
Salm 143 (144):1-10
Imbierek il-Mulej, il-blata tiegħi, †
li jħarriġli jdejja għat-taqbida *
u subgħajja għat-taqtigħa.
Tjieba tiegħi u qawwa tiegħi, *
kenn tiegħi u ħellies tiegħi,
tarka tiegħi, fih jien nistkenn; *
hu li jrażżan il-popli taħti.
Mulej, x'inhu l-bniedem biex taħseb fih, *
jew bin il-bniedem biex tiftakar fih?
Bħal daqsxejn ta' nifs hu l-bniedem; *
bħal dell li jgħaddi huma jiemu.
Ofroq, Mulej, is-smewwiet tiegħek, u inżel; *
miss l-għoljiet, u huma jdaħħnu.
Agħmel il-beraq u xerridhom; *
faqqa' s-sajjetti u ħarrabhom.
Midd idek mill-għoli,
aħtafni mill-ilma kotran;
eħlisni minn id il-barrani, †
li b'fommu jgħid il-gideb, *
u b'lemintu jixhed il-qerq.
O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek, *
fuq arpa ta' għaxar kordi ngħannihielek.
Int li tagħti r-rebħa lis-slaten,
li teħles lil David, il-qaddej tiegħek.
Glorja.
Ant. 3: O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek.
LEZZJONI QASIRA Iż 55:1
Intom li bikom il-għatx, ejjew għall-ilma; intom ukoll li ma għandkomx flus. Ejjew
ixtru u kulu b’xejn, inbid u ħalib bla ħlas.
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RESPONSORJU QASIR
R/. Isma’ leħni, Mulej; * Fi kliemek jien nittama. Isma’.
V/. Sa minn qabel is-sebħ jien nitlob l-għajnuna * Fi kliemek jien nittama. Glorja. Isma’
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Mulej, salvana minn idejn dawk kollha li jobogħduna.
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, salvana minn idejn dawk kollha li jobogħduna.
PREĊI
Alla, tana l-grazzja li f’din il-għodwa noffrulu t-tifħir tagħna, biex jimliena bil-ferħ u jqawwina
fit-tama. Inqawwu qalbna, mela, u nitolbuh bil-fiduċja:
Għall-glorja ta’ ismek, Mulej, ismagħna.
Infaħħruk, o Alla, Missier Sidna Ġesù, is-salvatur tagħna:
- niżżuk ħajr għax bih għarraftna u tajtna l-ħajja ta’ dejjem.
Mulej, agħtina umiltà sinċiera:
- agħmel li noqogħdu għal xulxin fil-biża’ ta’ Kristu.
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Sawwab l-Ispirtu tiegħek fina, qaddejja tiegħek:
- għallimna ngħożżu lil xulxin bħal aħwa, b’fehma safja u bla uċuħ.
Int ordnajt lill-bniedem biex jaħdem u jaħkem id-dinja:
- agħmel li x-xogħol tagħna jiswa għat-tifħir tiegħek u l-qdusija ta’ ħutna.
Missierna
Talba
Mulej, kattar fina l-fidi, biex it-tifħir tiegħek ikun perfett fuq fommna u jniżżel fuqna
bla heda l-grazzji 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.
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 Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, henjin intom jekk tagħmluhom.
Salm 118 (119):137-144
XVIII (Sade)
Ġust int, Mulej; *
u sewwa d-digrieti tiegħek.
Bil-ġustizzja għamilt il-preċetti tiegħek, *
u b'fedeltà mill-akbar.
Tifnini l-ħeġġa tiegħi, *
għax insew kelmtek l-għedewwa tiegħi.
Il-wegħda tiegħek jien ippruvajtha; *
għalhekk iħobbha l-qaddej tiegħek.
Għalkemm jien żgħir u mżeblaħ, *
ma ninsiex il-preċetti tiegħek.
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Ġustizzja ta' dejjem hi l-ġustizzja tiegħek, *
u sewwa l-liġi tiegħek.
Għalkemm id-diqa u n-niket waqgħu fuqi, *
il-kmandamenti tiegħek baqgħu l-għaxqa tiegħi.
Ġustizzja ta' dejjem il-preċetti tiegħek; *
agħtini d-dehen biex ikolli l-ħajja.
Glorja.
Ant.1 Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, henjin intom jekk tagħmluhom.
Ant.2 Ħa tasal it-talba tiegħi għandek, Mulej.
Salm 87 (88)
I
Mulej, Alla tiegħi, binhar jien ngħajjat, *
billejl jien nitniehed quddiemek.
Ħa tasal it-talba tiegħi għandek, *
agħti widen għat-talba tiegħi.
Għax ruħi mimlija bil-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.
Glorja.
Ant.2 Ħa tasal it-talba tiegħi għandek, Mulej.
Ant.3 Jien lejk ngħajjat, Mulej; la taħbix wiċċek minni.
II
Ħadtli 'l ħbiebi 'l bogħod minni, *
għamiltni ħaġa ta' għajb għalihom;
ninsab magħluq, u ma nistax noħroġ; *
għajnejja mdallma bil-għali.
Lilek, Mulej, kuljum insejjaħ, *
lejk immidd idejja.
Tagħmel int għeġubijet mal-mejtin, *
jew se jqumu l-erwieħ biex ifaħħruk?
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Tixxandar fil-qabar it-tjieba tiegħek, *
jew f'post it-telfien il-fedeltà tiegħek?
Jingħarfu fid-dlam l-għeġubijiet tiegħek, *
jew f'art il-minsijin il-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 bigħedt minni l-ħbieb u l-qraba, *
sħabi huma d-dlamijiet.
Glorja.
Ant.3 Jien lejk ngħajjat, Mulej; la taħbix wiċċek minni.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
LEZZJONI QASIRA 1 Ġw 3:17-18
Jekk wieħed għandu biex jgħix fid-dinja u jara ‘l ħuh fil-bżonn u jagħlaq għajnejh
għalih, kif tista’ l-imħabba ta’ Alla tgħammar fih? Uliedi, ma nħobbx bil-kliem u t-tpaċpiċ,
imma bl-għemil u tassew.
V/. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef.
R/. It-tifkira tal-bniedem ġust għal dejjem tibqa’

Talba
O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, f’din is-siegħa tal-ġurnata int sawwabt l-Ispirtu sSantu fuq l-Appostli; ibgħat fuqna wkoll l-istess Spirtu ta’ l-imħabba, biex b’fedeltà sħiħa
nixhdu għalik quddiem il-bnedmin kollha. Bi Kristu Sidna. Ammen.
F’Nofsinhar
LEZZJONI QASIRA

Dewt 30:11-14

Dan l-ordni li qiegħed nagħtik illum m’huwiex xi ħaġa iebsa għalik jew li ma tistax
tilħaqha. Għax il-kelma hi qrib tiegħek ħafna, tinsab fuq fommok u f’qalbek biex tobdiha.
V/. Mulej, musbieħ għal riġlejja l-kelma tiegħek.
R/. U dawl fil-mogħdija tiegħi.
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Talba
O Alla, int għarraft lil Pietru l-pjan li għamilt biex issalva l-ġnus; fit-tjieba tiegħek,
agħtina li nkunu nogħġbuk f’dak kollu li nagħmlu, u għinna bil-grazzja tiegħek biex ilkoll
naqduk skond il-ħsieb ta’ l-imħabba u s-salvazzjoni tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
LEZZJONI QASIRA Iż 55:10-11
Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu
l-art, imma jġegħluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra’ u l-ħobż lil min jiekol,
hekk jiġri minn kelmti: hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li
jogħġob lili u ttemm dak li nkun bgħattha tagħmel.
V/. Il-Mulej jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu.
R/. Bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.
Talba
O Alla, int bgħatt l-anġlu tiegħek lil Kornelju ċ-ċenturjun biex jurih it-triq tassalvazjoni; agħtina l-grazzja li nħabirku minn qalbna għas-salvazzjoni ta’ kulħadd, biex
flimkien magħhom nimxu fil-Knisja tiegħek sa ma naslu għandek. 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
Mexxej kbir taż-żmien u l-ġrajja,
bejn il-lejl u n-nhar ridt għażla:
tul in-nhar il-bniedem jaħdem,
u billejl jistrieħ u jorqod.
Ibqa’ magħna, ishar fuqna,
u, fid-dlam tal-lejl li riesaq,
ma jiġix il-għadu jwaddab
kontra tagħna l-vleġeġ tiegħu.
Biegħed minna kull ħsieb ikrah,
ħa jehdew is-sensi tagħna,
134

u, fis-sliem u l-kwiet, tiġġedded
u tissaħħaħ qawwet ruħna.
Isma’ talbna, Missier twajjeb,
w int Waħdieni tiegħu u daqsu,
li ta’ dejjem hi saltnatkom
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Tibbiesli idi l-leminija jekk qatt ninsa lilek, Ġerusalemm.
Salm 136 (137):1-6
F'xatt ix-xmajjar ta' Babel, †
hemm qgħadna bilqiegħda u bkejna, *
aħna u niftakru f'Sijon.
Mas-siġar tal-luq li hemm fiha *
dendilna ċ-ċetri tagħna.
Għax hemm, dawk li jassruna, *
talbuna ngħannulhom xi għanja;
dawk li hemm għakksuna †
stennew minna għana ta' ferħ: *
"Għannulna mill-għana ta' Sijon."
Kif nistgħu ngħannu l-għana tal-Mulej *
f'art barranija?
Tibbiesli idi l-leminija, *
jekk qatt ninsa lilek, Ġerusalemm!
Jeħilli lsieni mas-saqaf ta' ħalqi, *
jekk ma niftakarx fik,
jekk ma nżommx 'il Ġerusalemm *
fuq kull ferħ tiegħi!
Glorja.
Ant. 1: Tibbiesli idi l-leminija jekk qatt ninsa lilek, Ġerusalemm.
Ant. 2: Quddiem l-anġli rrid ngħannilek, Alla tiegħi.
Salm 137 (138)
Inroddlok ħajr, Mulej, b'qalbi kollha, *
għaliex int smajt kliem fommi.
Quddiem l-allat irrid ngħannilek. *
B'wiċċi fl-art ninxteħet
quddiem is-santwarju tiegħek,
u nroddlok ħajr għat-tjieba u l-fedeltà tiegħek, *
għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox.
Meta sejjaħtlek, int weġibtni, *
kattarli l-qawwa f'ruħi.
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Iroddulek ħajr, Mulej, is-slaten kollha ta' l-art, *
għaliex semgħu l-kliem ta' fommok.
U jgħannu l-imġiba tal-Mulej, *
għax kbir hu sebħ il-Mulej.
Kbir il-Mulej, imma jieħu ħsieb iż-żgħar; *
u, għalkemm fl-għoli, jagħraf mill-bogħod.
Jekk insib ruħi fl-għali, *
inti tħarisli ħajti;
terfa' idek kontra l-għedewwa tiegħi, *
u l-leminija tiegħek issalvani mill-qilla tagħhom.
Il-Mulej iżomm kelmtu miegħi. †
It-tjieba tiegħek, Mulej, tibqa' għal dejjem; *
la titlaqx għemil idejk!
Glorja.
Ant. 2: Quddiem l-anġli rrid ngħannilek, Alla tiegħi.
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, *
bir-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 maqtul jistħoqqlu jirċievi †
l-qawwa, l-għana, l-għerf u s-saħħa, *
l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir."
Glorja.
Ant. 3: Il-Ħaruf li kien maqtul jistħoqqlu jirċievi l-glorja u t-tifħir.
LEZZJONI QASIRA

Kol 3:16

Ħalli l-bxara ta’ Kristu tgħammar sħiħa fikom; għallmu bil-għerf kollu u widdbu lil
xulxin b’salmi u innijiet u b’għana spiritwali, u b’radd il-ħajr kantaw f’qalbkom innijiet lil
Alla.
RESPONSORJU QASIR
R/. Quddiemek, Mulej Alla, * Hemm il-milja tal-ferħ. Quddiemek.
V/. F’lemintek hemm l-għaxqa għal dejjem. * Hemm il-milja tal-ferħ. Glorja. Quddiemek.
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Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Mulej, agħmel magħna ħwejjeġ kbar, għax inti s-Setgħani, u qaddis ismek.
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:
Mulej, agħmel magħna ħwejjeġ kbar, għax inti s-Setgħani, u qaddis ismek.
PREĊI
Nagħtu tifħir kbir lil Kristu, għaliex hu jqawwi u jsaħħaħ lill-poplu tiegħu. Nitolbuh b’qalb
sinċiera u ngħidulu:
Mulej, isma’ t-talb tagħna, biex infaħħruk għal dejjem.
Kristu, qawwa tagħna, ħenn għalina:
- int, li għarraftna l-verità tiegħek, żommna sħaħ sa l-aħħar fil-fidi.
Ħares lil dawk li għandhom is-setgħa u mexxihom skond qalbek:
- agħmel li jkollhom rieda u fehma tajba, ħa jmexxu fis-sliem u l-paċi.
Int kattart il-ħobż biex titma’ l-folol tan-nies:
- għallimna ngħinu minn ġidna lil min hu bil-ġuħ.
Agħmel li ebda gvern fid-dinja ma jiġbed lejn in-nazzjon tiegħu biss:
- imma jirrispetta wkoll u jżomm fi ħsiebu n-nazzjonijiet l-oħra kollha.
Meta tiġi biex tkun igglorifikat f’dawk kollha li emmnu, ftakar f’ħutna l-mejtin kollha:
- qajjimhom għall-ħajja u agħtihom l-hena ta’ dejjem.
Missierna
Talba
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Inressqu t-talb tagħna quddiemek, Mulej, biex fil-ħniena tiegħek tagħtina l-grazzja li
nżommu dejjem f’moħħna u f’qalbna dak li nistqarrulek bil-fomm. 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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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. La taħbix wiċċek minni, għax fik jien nittama.
Ż.GĦ.:
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Salm 142 (143): 1-11
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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! *
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
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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 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.
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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.
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L-ERBGĦA TAR-RMIED
Salmodija tal-Erbgħa tar-IV ġimgħa

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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.
INNU
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej, u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek.
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Salm 102 (103)
I
Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej; *
b'qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu.
Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej, *
u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek.
Hu li jaħfer dnubietek kollha; *
ifejjaq il-mard tiegħek kollu;
jifdi lil ħajtek mill-qabar; *
iħaddnek bit-tjieba u l-ħniena;
ixabba’ bil-ġid snin ħajtek, *
u bħal ta' l-ajkla tiġġedded żgħożitek.
Il-Mulej jagħmel is-sewwa, *
u l-ħaqq mal-maħqurin kollha.
Hu għarraf lil Mosè l-ħsieb tiegħu, *
l-għemejjel tiegħu lil ulied Iżrael.
Glorja.
Ant. 1: Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej, u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek.
Ant. 2: Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-Mulej għal min għandu l-biża’
tiegħu.
II
Ħanin u twajjeb il-Mulej, *
idum ma jagħdab u kollu mogħdrija.
Ma joqgħodx jitlewwem magħna, *
u anqas jinkorla għal dejjem.
Ma mexiex magħna skond ma ħaqqhom ħtijietna; *
ma ħallasniex skond ma ħaqqha ħżunitna.
Daqskemm huma s-smewwiet 'il fuq mill-art, *
hekk hi kbira tjubitu ma' min jibża' minnu;
daqskemm hu mbiegħed il-lvant mill-punent, *
hekk hu jbiegħed minna ħtijietna.
Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, *
hekk iħenn il-Mulej
għal min għandu l-biża' tiegħu.
Għax hu jaf kif aħna magħġuna, *
jiftakar li aħna trab.
Bħall-ħaxix il-ħajja tal-bniedem; *
bħall-fjur tar-raba', hekk jikber.
Tgħaddi ż-żiffa minn fuqu, u jispiċċa, *
u ħadd aktar ma jagħraf fejn kien.
Glorja.
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Ant. 2: Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-Mulej għal min għandu l-biża’
tiegħu.
Ant. 3: Bierku l-Mulej, għemejjel tiegħu kollha.
III
Imma t-tjieba tal-Mulej minn dejjem għal dejjem †
ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu, *
u s-sewwa tiegħu ma' wlied uliedhom;
ma' dawk li jħarsu l-patt tiegħu, *
u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsuhom.
Waqqaf il-Mulej it-tron tiegħu fis-sema, *
u saltnatu fuq kollox taħkem.
Bierku l-Mulej, anġli tiegħu kollha, *
setgħana u qawwija,
li tagħmlu l-ordni tiegħu *
malli tisimgħu leħen il-kelma tiegħu.
Bierku l-Mulej, eżerċti tiegħu kollha, *
qaddejja tiegħu, li tagħmlu r-rieda tiegħu.
Bierku l-Mulej, għemejjel tiegħu kollha, †
kullimkien fis-saltna tiegħu. *
Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej!
Glorja.
Ant. 3: Bierku l-Mulej, għemejjel tiegħu kollha.
V/. Erġgħu duru lejn Alla u indmu.
R/. Iġġeddu fil-qalb u fl-ispirtu.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija Iż 58:1-12
Is-sawm li jogħġob lil Alla
Dan jgħid il-Mulej:
Għajjat kemm tiflaħ, u la tiskotx!
Għolli leħnek bħal tromba!
Dnubhom uri lill-poplu tiegħi,
u ħtijiethom lil dar Ġakobb!
Lili kuljum ifittxu,
jixtiequ jagħrfu t-triqat tiegħi,
bħallikieku ġens li jagħmel is-sewwa
u li ma ħalliex l-ordnijiet ġusti ta' Alla tiegħu.
Jitolbuni ġudizzji sewwa,
jixtiequ jersqu lejn Alla:
“Għaliex somna u int ma ħaristx,
għakkisna ruħna u int ma ntbaħtx?”
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Araw, f'jum is-sawm tagħkom tagħmlu li tridu,
u tgħakksu lill-ħaddiema kollha tagħkom.
Araw, issumu bil-kwistjonijiet u l-ġlied
u tidorbu bil-ponn bla ħaqq.
Jekk issumu kif qegħdin issumu issa
leħinkom ma jinstamax fil-għoli.
Jaqaw jien jogħġobni sawm bħal dan,
jum biex bniedem jgħakkes lilu nnifsu?
Biex ibaxxi rasu bħas-simar,
u jimtedd fuq l-ixkora u r-rmied?
Tgħidlu int dan sawm, jum jogħġob lill-Mulej?
Jaqaw m'huwiex dan is-sawm li jiena rrid,
jiġifieri, li tħoll l-irbit tal-ħażen,
u tqaċċat ix-xkiel tal-madmad,
li tibgħat ħielsa l-maħqurin,
u tkisser kull madmad?
M'hux li taqsam ħobżok ma' min hu bil-ġuħ,
u ddaħħal f'darek lill-imsejken bla saqaf?
M'hux li tlibbes lil min tara għarwien,
u n-nies ta' darek ma tinsihomx?
Mbagħad ifeġġ bħaż-żerniq id-dawl tiegħek,
u malajr tagħlaqlek il-ġerħa tiegħek.
Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek,
u l-glorja tal-Mulej timxi warajk.
Jekk issejjaħlu, iwieġeb il-Mulej;
jekk tgħajjatlu, jgħidlek “Hawn jien”.
Jekk inti twarrab minn nofsok il-moħqrija
ma tmiddx subgħek u ma tlissinx il-qerq,
jekk taqsam ħobżok ma’ min hu bil-ġuħ
u xxabba' lir-ruħ imsejkna,
jiddi mbagħad id-dawl tiegħek fid-dlam,
u d-dlam tiegħek ikun bħal nofsinhar.
U l-Mulej imexxik dejjem,
u jxebbgħek, mqar jekk tkun f’deżert.
Għadmek isaħħaħlek,
u inti ssir bħal ġnien imsoqqi,
bħal għajn ta' ilma li ilmijietha qatt ma jonqsu.
U jerġgħu jibnuk mill-ħerbiet tal-qedem,
int tibni mill-ġdid
fuq is-sisien tal-ġenerazzjonijiet li għaddew.
U jsejjħulek: 'Bennej tas-swar imġarrfa,
li jġedded it-toroq biex wieħed joqgħod fihom”.
RESPONSORJU ara Iż 58:6. 7. 9; Mt 25:31-34.35
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R/. Dan hu s-sawm li jiena rrid, jgħid il-Mulej: li taqsam ħobżok ma’ min hu bil-ġuħ, u ddaħħal
f’darek lill-imsejken bla saqaf. * Mbagħad jekk biss issejjaħlu, jwieġeb il-Mulej; jekk
tgħajjatlu, jgħidlek: “Hawn jien”.
V/. Meta jiġi Bin il-bniedem, jgħid lil dawk ta’ fuq il-lemin tiegħu: Ejjew, għax jien kont bilġuħ u tmajtuni. * Mbagħad, jekk biss isejjaħlu, jwieġeb il-Mulej: jekk tgħajjatlu, jgħidlek:
“Hawn jien”.

LEZZJONI II
Qari mill-Ittra tal-Papa San Klement l-Ewwel lill-Korintin
Indmu
Jekk inħarsu sewwa lejn id-demm ta’ Kristu, nistgħu nifhmu kemm huwa għażiż għal
Alla l-Missier; għax meta dan id-demm ixxerred għas-salvazzjoni tagħna huwa offra l-grazzja
ta’ l-indiema lid-dinja kollha.
Jekk nagħtu daqqa ta’ għajn lejn l-imgħoddi kollu malajr naraw li l-Mulej qatt ma naqas
li jagħti ż-żmien għall-indiema lil kull min ried jerġa’ lura lejh. Noè xandar l-indiema u kull
min sema’ minnu salva. Ġona ħabbar il-qerda lin-nies ta’ Ninwè, iżda huma nidmu minn
dnubiethom, u Alla sema’ t-talba tagħhom, warrab il-korla tiegħu minn fuqhom u tahom issalvazzjoni mqar jekk ma kinux mill-poplu tiegħu.
L-Ispirtu s-Santu nebbaħ lill-ministri tal-grazzja ta’ Alla, u huma tkellmu fuq l-indiema.
L-istess Sid tal-ħolqien sejjħilna għaliha, u ħalef u qal: Daqs kemm jien ħaj, jien ma rridx ilmewt tal-midneb, iżda li jindem; u żied jgħid dawn il-kelmiet ta’ l-għaġeb: Erġgħu lura minn
ħżunitkom, dar ta’ Iżrael. Għid lil ulied il-poplu tiegħi: Ukoll jekk dnubietkom ikunu jilħqu
mill-art sas-sema u jkunu aktar ħomor mill-kremżi u aktar suwed mill-ixkejjer, jekk intom
idduru lejja b’qalbkom kollha u ssejħuli: Missier, jiena nagħtikom widen bħala l-poplu qaddis
tiegħi.
Mela ladarba jrid li l-għeżież kollha tiegħu jilqgħu l-grazzja ta’ l-indiema, Alla, birrieda tiegħu li tista’ kollox, wettaq il-kelma li qal.
Għalhekk, ejjew nobdu r-rieda ta’ dan Alla l-kbir u glorjuż, u b’wiċċna fl-art nitolbu lħniena u t-tjieba tiegħu. Inwarrbu minna kull għemil ta’ frugħa, kull tilwim u għira, li jwasslu
għall-mewt, u b’qalbna kollha nduru lejn Alla l-ħanin.
Inkunu umli, ħuti, u nfittxu li ma nitkabbrux u ma nintefħux, naħarbu l-bluha u t-tilwim
u nagħmlu dak li hemm miktub, kif jgħid l-Ispirtu s-Santu: Ma jiftaħarx l-għaref bl-għerf tiegħu
u l-qawwi bil-qawwa tiegħu, anqas l-għani bl-għana tiegħu; imma min jiftaħar, ħa jiftaħar bilMulej u jfittex lilu, u jagħmel il-ħaqq u s-sewwa. Fuq kollox niftakru fil-kliem li qalilna l-Mulej
Ġesù meta għallimna ngħixu sewwa u nagħdru.
Huwa qalilna: Ħennu, u ssibu ħniena; aħfru, u jkollkom il-maħfra; kif tagħmlu
jagħmlulkom; skond ma tagħtu jintraddilkom lura; skond il-ħaqq li tagħmlu intom isir ħaqq
minnkom: l-istess tjieba li turu intom juru lilkom; bl-istess kejl li tkejjlu intom ikejjlu lilkom.
Nibnu ħajjitna fis-sod fuq dan il-preċett, fuq dawn il-kmandamenti, biex nistgħu
nimxu dejjem u bl-umiltà kollha skond dawn l-ordnijiet qaddisa. Għax il-kelma mqaddsa
tgħidilna: Lejn min inħares jien jekk mhux lejn l-imsejken u n-niedem u dak li jitriegħed xħin
jisma’ kelmti?
Mela la rċevejna sehem mill-ġdid ta’ tant għemejjel kbar u sbieħ, infittxu bil-ħerqa dak
is-sliem li Alla offrielna sa mill-bidu, inżommu għajnejna fil-Missier u l-Ħallieq tad-dinja, u
norbtu qalbna bis-sħiħ mad-don tas-sliem u l-ġid għoli u kbir li għoġbu jagħtina.
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RESPONSORJU Iż 55:7; Ġoel 2:13; ara Eżek 33:11
R/. Ħa jħalli triqtu l-midneb, u l-bniedem il-ħażin fehmietu; ħa jerġa’ lura għand ilMulej u jħenn għalih; * Għax hu ħanin u jagħder, idum biex jinkorla, u kollu tjieba, u jisgħobbih
għall-ħażen.
V/. Il-Mulej ma jridx il-mewt tal-midneb, iżda li jerġa’ lura lejh u jgħix. * Għax hu
ħanin u jagħder, idum biex jinkorla, u kollu tjieba, u jisgħobbih għall-ħażen.
TALBA
Agħtina, Mulej, li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala
dixxipli ta’ Kristu, ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissieltu tajjeb kontra l-ispirtu talħażen. 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.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
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biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Salmi, kantiku u antifoni tal-Ġimgħa tat-III ġimgha
Ant. 1: Kontrik biss jiena dnibt, Mulej; ikollok ħniena minni.

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; *
u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek.
Iftaħli xufftejja, Sidi, *
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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: Kontrik biss jiena dnibt, Mulej; ikollok ħniena minni.
Ant. 2: Nistqarru ħżunitna, Mulej, għax dnibna kontrik.
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: Nistqarru ħżunitna, Mulej, għax dnibna kontrik.
Ant. 3: Jaħweh hu Alla; aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu.
Salm 99 (100)
Għajjtu bil-ferħ lill-Mulej, *
nies kollha ta' l-art,
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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: Jaħweh hu Alla; aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu.
LEZZJONI QASIRA Dewt 7:6b. 8-9
Minn fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art, lilek għażel il-Mulej Alla tiegħek
biex tkun il-poplu miksub tiegħu, għax ħabbkom, u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lil
missirijietkom ; kien għalhekk li l-Mulej, b’id qawwija, ħariġkom u fdiekom minn dar iljasar, minn id il-Fargħun, is-sultan ta’ l-Eġittu. Agħraf mela li l-Mulej Alla tiegħek hu
Alla, Alla l-fidil, li jżomm għal elf nisel il-patt u t-tjieba ma’ ħbiebu u ma’ dawk li jħarsu
l-kmandamenti tiegħu.

RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Meta ssumu, tqarrsux wiċċkom, bħalma jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor.
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, *
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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:
Meta ssumu, tqarrsux wiċċkom, bħalma jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor.
PREĊI
Alla l-Missier tana l-grazzja li llum nibdew iż-żmien imqaddes tar-Randan. Inroddulu ħajr, u
bl-umiltà kollha nitolbuh biex, f’dawn il-jiem ta’ salvazzjoni, isawwab fina l-Ispirtu s-Santu
ħalli jaħdem fina, inaddfilna qlubna u jwettaqna fl-imħabba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u
ngħidulu:
Mulej, agħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħek.
Agħmel, Mulej, li ngħixu dejjem b’kull kelma li toħroġ minn fommok:
- għax il-kelma tiegħek hi l-verità.
Għallimna nagħtu xhieda ta’ mħabba mhux fil-ħwejjeġ il-kbar biss:
- imma wisq iżjed ukoll fiċ-ċirkustanzi ordinarji ta’ kuljum.
Għinna niċċaħħdu minn kull ma hu żejjed għalina:
- biex aħna ngħinu lil ħutna fil-bżonn.
Int bil-magħmudija tajtna l-ħajja fil-ġisem ta’ Ibnek:
- ieqaf magħna ħa nġorru l-mewt tiegħu f’ġisimna.
Missierna
Talba
Agħtina, Mulej, li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala
dixxipli ta’ Kristu, ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissieltu tajjeb kontra l-ispirtu talħażen. 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
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imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.

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, *
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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.
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, *
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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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Eżek 18:30b-32
Indmu, u erġgħu lura minn dnubitekom kollha, biex ma jkollkomx xi jwaqqagħkom
fil-ħażen. Biegħdu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, u ġeddu qalbkom u ruħkom.
Il-għala tridu tmutu, dar ta’ Iżrael? Għax jien ma nieħu pjaċir bil-mewt ta’ ħadd, jgħid Sidi
l-Mulej. Mela indmu u tgħixu.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Żak 1:3b-4b

LEZZJONI QASIRA

Erġgħu duru lejja, u jiena nerġa ndur lejkom, jgħid il-Mulej ta’ l-eżerċti. Tkunux
bħal missirijietkom, li l-profeti ta’ l-imgħoddi kienu sejjħulhom u qalulhom: Hekk jgħid
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il-Mulej ta’ l-eżerċti: M’hux li kontu dduru lejja mit-triqat il-ħżiena tagħkom u millgħemejjel il-ħżiena tagħkom.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Dan 4:24b
Infatam minn ħtijietek b’għemejjel tajba, u minn ħżunitek billi tħenn għallimsejken; żgur jitwal għalik is-sliem tiegħek.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Agħtina, Mulej, li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala
dixxipli ta’ Kristu, ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissieltu tajjeb kontra l-ispirtu talħażen. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
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tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: L-għerf tiegħek hu ta’ l-għaġeb, Mulej, ma nwassalx għalih.

Salm 138 (139): 1-18. 23-24
I
Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni; †
int taf meta noqgħod u meta nqum, *
int tagħraf mill-bogħod ħsibijieti.
Int tagħraf il-mixi u l-waqfien tiegħi; *
triqati kollha inti tafhom sewwa.
Inkun għadni anqas lissint il-kelma, *
meta int, Mulej, tkun ġa tafha kollha.
Dawramejt inti tħaddanni, *
u tqegħedli idek fuqi.
L-għerf tiegħek ta' l-għaġeb, †
ma nwassalx għalih; *
għoli wisq, u ma nlaħħaqx miegħu.
Fejn immur 'il bogħod mill-ispirtu tiegħek? *
Jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek?
Jekk nitla' fis-smewwiet, hemm int; *
jekk nimtedd f'qiegħ l-art, int hemm ukoll.
Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ, *
u mmur ngħammar fi truf il-baħar,
hemm ukoll tilħaqni idek, *
u taqbadni l-leminija tiegħek.
Jekk ngħid: "Ħa jaħbini d-dlam, *
ħa jkunli d-dawl lejl madwari,"
anqas id-dlam ma hu mudlam; †
għalik il-lejl jiddi bħan-nhar; *
id-dlam bħad-dawl għalik.
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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. 1: L-għerf tiegħek hu ta’ l-għaġeb, Mulej ma nwassalx għalih.
Ant. 2: Jiena hu l-Mulej, li nifli l-moħħ u ngħarbel il-qlub, biex nagħti ‘l kull wieħed skond limġiba tiegħu.
II
Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi, *
u f'ġuf ommi inti nsiġtni.
Inroddlok ħajr, għax b'mod ta' l-għaġeb għamiltni: †
ta' l-għaġeb huma l-għemejjel tiegħek.
U 'l ruħi inti tafha tajjeb.
Ma kienx moħbi għadmi minnek, †
meta kont qiegħed insir fis-satra *
u nintiseġ fil-qigħan ta' l-art.
Raw għajnejk l-għemejjel tiegħi: *
kollha nkitbu fil-ktieb tiegħek;
u jiemi kienu ġa magħduda *
meta ebda wieħed ma kien għad hemm.
Kemm huma tqal ħsibijietek għalija, o Alla! *
Kemm hu bla tarf l-għadd tagħhom!
Li kelli ngħoddhom, huma aktar mir-ramel; *
xħin nasal fl-aħħar, nkun għadni fil-bidu miegħek.
Għarbilni, o Alla, u agħraf qalbi; *
iflini, u kun af ħsibijieti.
Ara iniex miexi fi triq ħażina, *
u mexxini fit-triq ta' dejjem.
Glorja.
Ant. 2: Jiena hu l-Mulej, li nifli l-moħħ u ngħarbel il-qlub, biex nagħti ‘l kull wieħed skond limġiba tiegħu.
Ant. 3: Kollox bih kien maħluq, 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.
Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, *
u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-għażiż,
li bih għandna l-fidwa, *
il-maħfra tad-dnubiet.
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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.
Ant. 3: Kollox bih kien maħluq, kollox bih qiegħed iżomm.
LEZZJONI QASIRA

Fil 2:12b-15a

Ħabirku għas-salvazzjoni tagħkom bil-biża’ u t-tregħid. Alla hu li jaħdem kemm firrieda tagħkom u kemm fit-tħabrik tagħkom, biex tagħmlu dak li jogħġob lilu. Agħmlu
kollox mingħajr tgemgim u mingħajr tħassib, ħalli tkunu nies bla għajb u safja, ulied Alla
bla tebgħa.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Meta tagħmel karità, idek ix-xellugija ma għandhiex tkun taf x’inhi tagħmel illeminija.
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; *
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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:
Meta tagħmel karità, idek ix-xellugija ma għandhiex tkun taf x’inhi tagħmel illeminija.
PREĊI
Nagħtu glorja u ġieħ lil Alla, għax għamel patt ġdid u għal dejjem mal-poplu tiegħu bid-demm
ta’ Kristu, u jġeddu fis-sagrament ta’ l-altar. Nitolbuh u ngħidulu:
Mulej, bierek il-poplu tiegħek.
Mulej, mexxi skond ir-rieda tiegħek il-fehmiet tal-popli u tal-mexxejja tagħhom:
- biex iħabirku minn qalbhom għall-ġid ta’ kulħadd.
Bierek lil ħutna li ħallew kollox biex jimxu wara Kristu u saħħaħ ir-rabta tagħhom miegħek:
- biex jagħtu lil kulħadd xhieda u eżempju mill-isbaħ tal-qdusija tal-Knisja.
Agħmel li l-bnedmin kollha jistmerru kull tqassim inġust bejniethom:
- fakkarhom li int ħlaqt lil kuħadd xorta fuq ix-xbieha tiegħek.
Iġbed lejk dawk li tbiegħdu minnek u ilqagħhom mill-ġdid fil-ħbiberija u l-verità tiegħek:
- għallimna ngħinuhom biex jerġgħu jersqu lejk.
Daħħal lil ħutna l-mejtin fil-glorja tas-saltna tiegħek:
- agħtihom li jiġu jfaħħruk għal dejjem.
Missierna
Talba
Agħtina, Mulej, li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala
dixxipli ta’ Kristu, ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissieltu tajjeb kontra l-ispirtu talħażen. 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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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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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, *
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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 fissliem 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.
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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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IL-ĦAMIS WARA L-ERBGĦA TAL-IRMIED
Salmodija tal-Ħamis tar-IV gimgha
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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:
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"
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Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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.
INNU
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Ma kienx bi driegħhom li kisbu r-rebħa; kienet il-leminija tiegħek u d-dija ta’ wiċċek.
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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: Ma kienx bi driegħhom li kisbu r-rebħa; kienet il-leminija tiegħek u d-dija ta’ wiċċek.
Ant. 2: Ma jwarrabx wiċċu minnkom il-Mulej jekk idduru lejh.
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.
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.
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Ant. 2: Ma jwarrabx wiċċu minnkom il-Mulej jekk idduru lejh.
Ant. 3: Stenbaħ, Mulej! La twarrabniex għal dejjem.
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: Stenbaħ, Mulej! La twarrabniex għal dejjem.
V/. Min jaħseb fil-liġi tal-Mulej.
R/. Jagħmel il-frott fi żmienu.
LEZZJONI 1
Bidu tal-Ktieb ta’ l-Eżodu Eż 1:1-22
Il-moħqrija ta’ Iżrael
Dawn huma l-ismijiet ta' wlied Iżrael li ġew mill-Eġittu, kull wieħed bil-familja
tiegħu: Ruben, Levi, Xmun, Ġuda, Issakar, Żabulon u Benjamin, Dan u Neftali, Gad u
Aser. Dawk kollha li twieldu minn Ġakobb kienu sebgħin ruħ. Ġużeppi kien diġà l-Eġittu.
Ġużeppi u ħutu kollha u dik il-ġenerazzjoni kollha mietu. Imma wlied Iżrael nisslu, żdiedu
u kotru, u saru qawwija u l-art imtliet bihom.
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”.
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U għamlu mgħallmin tax-xogħol fuqhom, biex jgħakksuhom b'xogħol iebes. U hekk
lill-Fargħun bnewlu l-bliet ta' l-imħażen: Fitom u Ragħmses.
Imma aktar ma kienu jgħakksuhom, aktar kienu joktru u jixterdu; u l-Eġizzjani bdew
jitbeżżgħu minn ulied Iżrael, u bagħtu lil ulied Iżrael jaħdmu bl-iebes. 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.
Is-sultan ta' l-Eġittu sejjaħ lill-qwiebel Għebrej, waħda jisimha Sefora u l-oħra
Fuwa, u qalilhom: “Meta twelldu lin-nisa Għebrej ħarsu u araw xi tkun it-tarbija: jekk ikun
tifel oqtluh, jekk tkun tifla ħalluha ħajja.”
Il-qwiebel beżgħu minn Alla, u ma għamlux kif qalilhom is-sultan ta' l-Eġittu, imma
ħallew is-subjien ħajjin. Għalhekk is-sultan ta' l-Eġittu sejjaħ il-qwiebel u staqsiehom:
“Għamiltu hekk, u ħallejtu lis-subjien ħajjin?” U l-qwiebel wieġbu lill-Fargħun: “In-nisa
Għebrej m'humiex bħan-nisa Eġizzjani; billi huma b'saħħithom ikunu ħelsu qabel ma tasal
għandhom il-qabla.”
Għalhekk Alla għamel il-ġid mal-qwiebel. U l-poplu baqa' joktor u jissaħħaħ
ħafna. U Alla ta familji lill-qwiebel talli beżgħu minnu.
Il-Fargħun imbagħad ordna lin-nies kollha tiegħu, u qalilhom:“Ħallu l-bniet kollha
jgħixu, u ixħtu fix-xmara s-subjien li jitwieldu”.
RESPONSORJU Ġen 15:13-14a; Iż 49:26ċ
R/. Alla qal lil Abraham: Kun af li nislek għad jgħammar f’art li ma tkunx tiegħu, imjassar u
mgħakkes għal erba’ mitt sena. Imma * Il-ġens, li nislek għad jaqdi, jien nikkastigah.
V/. Jiena l-Mulej, is-salvatur u l-feddej tiegħek. * Il-ġens, li nislek għad jaqdi, jien nikkastigah.
LEZZJONI II
Qari mid-Diskorsi tal-Papa San Ljun il-Kbir
Tindif spiritwali bis-sawm u l-opri tal-ħniena
Ħuti għeżież, l-art hija dejjem mimlija bit-tjieba tal-Mulej. Il-ħolqien stess jgħallem
lis-nisrani kif għandu jagħti ġieħ lil Alla, għax is-sema, l-art, il-baħar u kull ma fihom ifaħħru
t-tjieba u s-setgħa bla tarf ta’ min għamilhom; l-elementi kollha, li b’ordni sabiħ u ta’ l-għaġeb
jaqdu lil Alla, jistennew li l-bniedem, mogħni bid-dehen, jiżżi ħajr b’ġustizzja lil min ħalqu.
Iżda kull darba li jerġgħu jaslu dawn il-ġranet tar-Randan, li l-misteri tal-fidwa tagħna
tawhom karattru speċjali u li jiġu minnufih qabel il-festa ta’ l-Għid, huma jfakkruna li għandna
nitħejjew għar-radd ta’ ħajr ta’ l-Għid billi b’ħerqa akbar innaddfu l-ispirtu tagħna.
Għax hija ħaġa proprja tal-festa ta’ l-Għid li l-Knisja kollha kemm hi tħoss l-hena talmaħfra tad-dnubiet, maħfra li tingħata mhux biss lil dawk li jkunu għadhom kemm tgħammdu
fl-istess festa imma wkoll lil dawk li jkunu diġa’ daħlu fost l-ulied adottivi ta’ Alla.
Tassew li f’din il-festa l-ewwel post jingħata lill-ħasil li bih il-bnedmin jitwieldu millġdid; iżda mbagħad, minħabba n-natura msejkna tagħna, kulħadd ikollu bżonn jerġa’ jitnaddaf
mis-sadid li jitrabba fina kuljum; u sa fost dawk li ġa mxew ġmielhom ‘il quddiem ma hemm
ħadd li ma jmissux isir dejjem aħjar milli hu; u għalhekk kulħadd, hu min hu, għandu jfittex li
fil-festa tal-fidwa tagħna ma jkollu xejn mit-tinġis ta’ l-imgħoddi.
Mela, ħuti għeżież, jekk inhu xieraq li kull nisrani jitnaddaf f’kull żmien, dan għandu
jagħmlu b’tjieba u ħerqa akbar issa, hekk li t-taħriġ tas-sawm f’dawn l-erbgħin ġurnata, kif
riduh l-appostli, iseħħ mhux biss billi nitrażżnu fl-ikel imma l-iżjed billi nitbiegħdu mill-ħażen.
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U jkun ta’ l-akbar fejda għalina jekk mat-taħriġ spiritwali u qaddis tas-sawm ngħaqqdu
l-opri tal-karità, jiġifieri dawk l-għemejjel sbieħ u tajba li kollha jinġabru taħt l-isem wieħed
ta’ opri tal-ħniena, biex permezz tagħhom l-insara jistgħu jkunu lkoll xorta fl-ispirtu, ukoll jekk
m’humiex ilkoll xorta f’dak li hu ġid ta’ l-art.
L-imħabba, sew lejn Alla sew lejn il-proxxmu, hija dejjem ħielsa fir-rieda tagħha li
tagħmel il-ġid, u ma hemm ebda tfixkil li jista’ qatt iżomm lil din ir-rieda. Iżda m’hijiex din irrieda tajba weħidha li timla bl-hena lil dawk li bl-imħabba kollha jagħdru lill-proxxmu filmiżerja tiegħu; huma jithennew ukoll bid-don tas-sliem, kif qalu l-anġli: Glorja ‘l Alla fl-ogħla
tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba.
Ħafna huma l-opri ta’ tjieba li wieħed jista’ jagħmel.Minħabba l-istess varjetà kbira
tagħhom, il-frott tagħhom hu li kull min hu tassew nisrani jkollu sehmu fit-tqassim ta’ lelemożina, mhux biss l-għonja u dawk li għandhom bix-xaba’, iżda wkoll il-foqra u dawk li
għandhom biss b’kemm jgħaddu; b’hekk, fejn mhux kulħadd xorta jista’ jagħti minn butu,
imma jkun kulħadd xorta filli juri mħabbtu.
RESPONSORJU ara 2 Kor 6:4
R/. Żmien is-sawm jiftħilna l-bieb tal-ġenna; nilqgħuh tajjeb, u nitolbu b’ħerqa kbira:
* Biex fil-qawmien għall-ħajja nidħlu fil-glorja mal-Mulej.
V/. F’kollox inqisu rwieħna bħala ministri ta’ Alla. * Biex fil-qawmien għall-ħajja
nidħlu fil-glorja mal-Mulej.
TALBA
Agħtina, Mulej, id-dawl tiegħek qabel ma nibdew il-ħidmiet tagħna, u għinna aħna u
nagħmluhom, biex kull ma nagħmlu jkun jibda minnek u fik jintemm. 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.
1T-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
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biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, Mulej.
Salm 142 (143):1-11
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,
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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.
Ant. 1: Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, Mulej.
Ant. 2: Il-Mulej jifrex fuq Ġerusalemm is-sliem bħal xmara.
Kantiku Iż 66:10-14a
Ifirħu lil Ġerusalemm, u thennew biha, *
intom ilkoll ħbieb tagħha!
Aqbżu bil-ferħ, intom ilkoll *
li qsamtu swied il-qalb magħha!
Hekk intom terdgħu u tixbgħu *
minn sider il-faraġ tagħha;
Għax dan jgħid il-Mulej: †
“Arani! Se nifrex fuqha s-sliem bħal xmara, *
u bħal xmara tfur il-ġid tal-ġnus.
It-trabi tagħha fuq id-dirgħajn jintrefgħu, *
u jżiegħlu bihom fuq l-irkubbtejn.
Bħalma omm tfarraġ lil binha, †
hekk jiena nfarraġ lilkom, *
u f’Ġerusalemm titfarrġu”.
Taraw u tifraħ qalbkom, *
U għadamkom bħal ħaxix iħaddar.
Glorja.
Ant. 2: Il-Mulej jifrex fuq Ġerusalemm is-sliem bħal xmara.
Ant. 3: Hu ħelu u xieraq it-tifħir ta’ Alla tagħna.
Salm 146 (147A)
Faħħru l-Mulej, †
għax tajjeb li tgħanni lil Alla tagħna; *
għax ħelu u xieraq it-tifħir tiegħu.
Jibni 'l Ġerusalemm il-Mulej, *
jiġma' l-imxerrdin ta' Iżrael.
Hu jfejjaq il-qlub maqsuma, *
hu jorbot il-ġrieħi tagħhom.
Hu jgħodd in-numru tal-kwiekeb; *
kollha jsejjħilhom b'isimhom.
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Kbir Sidna l-Mulej, u ta' qawwa kbira; *
bla tarf id-dehen tiegħu.
Jerfa' l-imsejknin il-Mulej, *
u jniżżel sa l-art il-ħżiena.
Għannu lill-Mulej innu ta' radd il-ħajr; *
doqqu fuq l-arpa lil Alla tagħna.
Hu li jiksi bis-sħab is-smewwiet, †
iħejji għall-art ix-xita, *
u jnibbet il-ħaxix fuq l-għoljiet.
Hu jipprovdi lill-bhejjem l-għalf tagħhom, *
u lill-frieħ taċ-ċawl meta jgħajjtu.
Ma jitgħaxxaqx bis-saħħa taż-żiemel, *
anqas b'riġlejn l-irġiel b'saħħithom.
Jitgħaxxaq il-Mulej b'min għandu l-biża' tiegħu, *
u b'min jittama fit-tjieba tiegħu.
Glorja.
Ant. 3: Hu ħelu u xieraq it-tifħir ta’ Alla tagħna.
LEZZJONI QASIRA

ara 1 Slat 8:51-53a

Mulej, aħna l-poplu tiegħek u l-wirt tiegħek. Ħa jkunu għajnejk miftuħa għat-talb
tal-qaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Iżrael, u agħtina widen kull meta nsejjħulek, għax
int għażiltna minn fost il-popli kollha ta’ l-art biex inkunu l-wirt tiegħek.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Il-Mulej jgħid: Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi
warajja.
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, *
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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 jgħid: Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi
warajja.
PREĊI
Alla l-Missier uriena lilu nnifsu fi Kristu Ibnu. Infaħħru t-tjieba tiegħu, u b’qalb umli nitolbuh
u ngħidulu:
Ftakar fina, Mulej, għaliex aħna wliedek.
Agħtina, Mulej, li nifhmu aktar mill-qiegħ il-misteru tal-Knisja:
- biex dejjem aħjar tkun għalina u għal kulħadd misteru ta’ salvazjoni.
O Alla, li tant tħobbna, agħmel li ngħinu l-bini tas-soċjetà tal-bnedmin:
- u li f’kollox infittxu s-saltna tiegħek.
Kristu Ibnek offrielna lilu nnifsu bħala l-għajn ta’ l-ilma ħaj:
- agħtina l-grazzja li nkunu bil-għatx għalih ħa niġru lejh u nixorbu minnu.
Aħfrilna ħtijietna, Mulej:
- u mexxina fit-triq il-ġusta b’ħajja mseddqa.
Missierna
Talba
Agħtina, Mulej, id-dawl tiegħek qabel ma nibdew il-ħidmiet tagħna, u għinna aħna u
nagħmluhom, biex kull ma nagħmlu jkun jibda minnek u fik jintemm. 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
178

ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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.
Kbira l-ħniena tiegħek, Mulej; *
agħtini l-ħajja skond id-digrieti tiegħek.
179

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,
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! *
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Inberkukom f'isem il-Mulej!"
Glorja.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Iż 55:6-7
Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejjħulu sakemm hu qrib! Ħa jħalli triqtu lmidneb, u l-bniedem il-ħażin fehmietu; ħa jerġa’ lura għand il-Mulej u jħenn għalih, għand
Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
LEZZJONI QASIRA

Dewt 30:2-3a

Meta tkun dort lejn il-Mulej, Alla tiegħek, inti u wliedek, biex b’qalbek kollha u
riuħek kollha tagħti widen għal leħnu f’dak kollu li jien ordnajtlek illum, mbagħad ilMulej, Alla tiegħek, ireġġgħek lura mill-jasar tiegħek u jħenn għalik.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Lhud 10:35-36
Tarmux il-fiduċja tagħkom, għax din iġġib magħha ħlas kbir. Tassew li teħtieġu ssabar biex tagħmlu r-rieda ta’ Alla u tiksbu dak li hu wiegħed.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
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Agħtina, Mulej, id-dawl tiegħek qabel ma nibdew il-ħidmiet tagħna, u għinna aħna u
nagħmluhom, biex kull ma nagħmlu jkun jibda minnek u fik jintemm. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Il-Mulej hu t-tjieba u l-kenn tiegħi: fih nittama.
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Salm 143 (144)
I
Imbierek il-Mulej, il-blata tiegħi, †
li jħarriġli idejja għat-taqbida *
u subgħajja għat-taqtigħa.
Tjieba tiegħi u qawwa tiegħi, *
kenn tiegħi u ħellies tiegħi,
tarka tiegħi, fih jien nistkenn; *
hu li jrażżan il-popli taħti.
Mulej, x'inhu l-bniedem biex taħseb fih, *
jew bin il-bniedem biex tiftakar fih?
Bħal daqsxejn ta' nifs hu l-bniedem; *
bħal dell li jgħaddi huma jiemu.
Ofroq, Mulej, is-smewwiet tiegħek, u inżel; *
miss l-għoljiet, u huma jdaħħnu.
Agħmel il-beraq u xerridhom; *
faqqa' s-sajjetti u ħarrabhom.
Midd idek mill-għoli,*
aħtafni mill-ilma kotran;
eħlisni minn id il-barrani, †
li b'fommu jgħid il-gideb, *
u b'lemintu jixhed il-qerq.
Glorja.
Ant. 1: Il-Mulej hu t-tjieba u l-kenn tiegħi: fih nittama.
Ant. 2: Hieni l-poplu li l-Mulej hu Alla tiegħu.
II
O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek, *
fuq arpa ta' għaxar kordi ngħannihielek.
Int li tagħti r-rebħa lis-slaten, *
li teħles lil David, il-qaddej tiegħek.
Mis-sejf tal-ħażin ħarisni; *
eħlisni minn id il-barrani,
li b'fommu jgħid il-gideb, *
u b'lemintu jixhed il-qerq.
Ħa jkunu wliedna f'żgħożithom *
bħal xitel imlaħħaq sewwa;
uliedna l-bniet bħal kolonni minquxa, *
iżejjnu l-irkejjen tal-palazzi.
Ħa jkunu l-imħażen tagħna mfawwra, *
u jagħtu kull xorta ta' ġid.
L-imrieħel bl-eluf iwelldu, †
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għaxriet ta' eluf fir-raba' tagħna; *
ħa jkunu tqal il-bhejjem tagħna.
Ebda selħa fis-swar, u ebda ħarba, *
anqas għajat ta’ niket fil-pjazez tagħna.
Hieni l-poplu li għandu dan kollu! *
Hieni l-poplu li Jaħweh hu Alla tiegħu!
Glorja.
Ant. 2: Hieni l-poplu li l-Mulej hu Alla tiegħu.
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 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.
Ant. 3: Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta’ Alla tagħna.
Ġak 4:7-8. 10

LEZZJONI QASIRA

Oqogħdu għar-rieda ta’ Alla. Ieqfu lix-xitan, u hu jaħrab minnkom. Ersqu lejn Alla,
u hu jersaq lejkom. Midinbin, naddfu jdejkom; nies ta’ moħħ imħawwad, saffu qlubkom.
Iċċekknu quddiem il-Mulej, u hu jerfagħkom.
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RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Il-Mulej jgħid: Min jitlef ħajtu minħabba fija, isibha għal dejjem.
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-Mulej jgħid: Min jitlef ħajtu minħabba fija, isibha għal dejjem.
PREĊI
Infaħħru lil Alla, għax fil-ħniena tiegħu dawwalna bil-grazzja ta’ l-Ispirtu s-Santu, biex
aħna wkoll inkunu niddu bl-għemejjel tal-ġustizzja u l-fidi. Nitolbuh u ngħidulu:
Mulej, qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu.
Mulej, għajn u bidu tal-qdusija, bis-saħħa ta’ l-Ewkaristija tgħaqqad iżjed bejniethom lillisqfijiet, il-presbiteri u d-djakni u d-djakni tagħna:
- biex dejjem iżjed titqawwa fihom il-grazzja li rċevew bit-tqegħid ta’ l-idejn.
Għallem lill-fidili tiegħek biex sikwit jieħdu sehem xieraq u attiv fil-mejda tal-kelma tiegħek
u tal-ġisem ta’ Kristu:
- u biex tul ħajjithom jgħixu tassew skond dak li jisimgħu bil-fidi u jirċievu fis-sagrament.
Agħtina l-grazzja li nagħrfu d-dinjità ta’ kull bniedem, mifdi b’demm Ibnek:
- u li nirrispettaw il-libertà u l-kuxjenza ta’ ħutna.
Agħmel li l-bnedmin irażżnu l-ġibda żejda għall-ġid ta’ l-art:
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- qanqlilhom qalbhom biex jaħsbu wkoll f’dawk ħuthom li huma nieqsa mill-bżonnijiet talħajja
Ħenn għall-fidili tiegħek li llum issejjħilhom minn din id-dinja għal għandek:
- agħtihom id-don ta’ l-hena ta’ dejjem.
Missierna
Talba
Agħtina, Mulej, id-dawl tiegħek qabel ma nibdew il-ħidmiet tagħna, u għinna aħna u
nagħmluhom, biex kull ma nagħmlu jkun jibda minnek u fik jintemm. 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.
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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
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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.
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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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.

LEZZJONI QASIRA 1 Tess 5:23
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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 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 Alla tagħna, agħtina l-heda u l-mistrieħ wara t-taħbit u l-għeja ta’ llum, biex blgħajnuna 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,
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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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IL-ĠIMGĦA WARA L-ERBGĦA TAL-IRMIED

Salmodija tal-Ġimgħa tar-IV gimgha
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Qalulna missirijietna bil-qawwa tal-Mulej u l-għeġubijiet li għamel.
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Salm 77 (78):1-39
I
Poplu tiegħi, agħtu widen għal-liġi tiegħi, *
iftħu widnejkom għal kliem fommi.
Niftaħ fommi biex inxandar kliem l-għerf; *
nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem.
Dak li smajna u tgħallimna, *
dak li qalulna missirijietna,
aħna ma naħbuhx lil uliedhom, *
iżda nxandruh lin-nisel ta' wrajhom:
tifħir il-Mulej u l-qawwa tiegħu, *
u l-għeġubijiet li għamel.
Waqqaf drawwa b'tifkira għall-poplu ta' Ġakobb, *
għamel liġijiet għal Iżrael;
u ordna lil missirijietna †
biex jgħallmuhom lil uliedhom, *
ħalli jkun jafhom in-nisel ta' warajhom;
u l-ulied li jitwieldu minnhom †
jgħarrfuhom ukoll lil uliedhom, *
biex f'Alla jqiegħdu t-tama tagħhom;
ma jinsewx l-għemejjel ta' Alla, *
iżda jħarsu l-kmandamenti tiegħu;
u ma jkunux bħal missirijiethom, *
nies ta' ras iebsa li b'xejn ma tisma',
li qalbhom kienet bla mistrieħ, *
u ruħhom m’hix fidila lejn Alla.
Ulied Efrajm, mħarrġa fl-ark, *
treġġgħu lura f'jum it-taqbida;
ma ħarsux il-patt ta' Alla, *
ma ridux jimxu fuq il-liġi tiegħu.
Insew l-għemejjel tiegħu *
u l-għeġubijiet li kien uriehom:
l-għeġubijiet li għamel quddiem missirijiethom *
f'art l-Eġittu, fir-raba' ta' Sogħan.
Feraq il-baħar biex għaddiehom minnu, *
l-ilmijiet bħal ħitan waqqaf;
mexxiehom bi sħaba binhar, *
u b'ħuġġieġa ta' dawl billejl.
Xaqqaq il-blat fid-deżert, *
sqiehom bħal b'baħar ta' l-ilma;
ħareġ il-gliegel mill-blata, *
ġerra bħax-xmajjar l-ilma.
Glorja.
Ant. 1: Qalulna missirijietna bil-qawwa tal-Mulej u l-għeġubijiet li għamel.
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Ant.2: L-ulied kielu mill-manna, u xorbu mill-blata spiritwali li kellhom warajhom.
II
Iżda huma kontrieh komplew dinbu, *
qamu kontra Alla fid-deżert.
Ġarrbu lill-Għoli f'qalbhom, *
billi talbuh l-ikel li xtaqu.
Tkellmu kontra Alla, u qalu: *
"Jista' Alla jħejji mejda fid-deżert?
Hu ħabat il-blat, u l-ilma ħareġ, *
widien ta' l-ilma gelglu;
ma jistax jagħti ħobż ukoll, *
jew iħejji laħam għall-poplu tiegħu?"
Għal dan il-kliem għadab il-Mulej; †
tkebbes in-nar għal Ġakobb, *
u s-saħna tiegħu xegħlet għal Iżrael.
Għax huma ma emmnux lil Alla, *
ma ttamawx fl-għajnuna tiegħu.
Imma hu ordna s-sħab fil-għoli, *
u fetaħ bwieb is-smewwiet;
u xita ta' manna bagħtilhom x'jieklu, *
tahom il-qamħ mis-sema.
Kull wieħed kiel il-ħobż tal-qalbenin, *
ikel bix-xaba' bagħtilhom.
Tella' r-riħ ilvant fis-smewwiet, *
u ħareġ ir-riħ isfel b'qawwietu.
Xita ta' laħam bħat-trab bagħtilhom, *
għasafar bħar-ramel tal-baħar;
u waqqagħhom f'nofs it-tined tagħhom, *
madwar l-għerejjex fejn kienu jgħammru.
Huma kielu u xebgħu għalkollox, *
għax hu tahom kemm kienu xtaqu.
Anqas laħqu temmew xewqithom, †
kienu għadhom bl-ikel f'ħalqhom, *
xħin il-Mulej raġa' inkorla għalihom;
qatlilhom l-aħjar nies tagħhom, *
iż-żgħażagħ ta' Iżrael ma' l-art xeħtilhom.
Glorja.
Ant. 2: L-ulied kielu mill-manna, u xorbu mill-blata spiritwali li kellhom warajhom.
Ant. 3: Kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom u l-feddej tagħhom.
III
B'danakollu baqgħu jidinbu, *
ma emmnux fl-għeġubijiet tiegħu.
U temm ħajjithom f'nifs wieħed, *
is-snin tagħhom b'mewt għal għarrieda.
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Mbagħad kienu jfittxuh meta kien jeqridhom, *
kienu jindmu u jfittxu 'l Alla bil-ħerqa;
kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom, *
Alla l-Għoli l-feddej tagħhom.
Imma kienu jqarrqu bih bi kliemhom, *
kienu jigdbulu bi lsienhom.
Għax qalbhom ma kinitx sewwa miegħu, *
ma kinux fidili mal-patt tiegħu.
Iżda hu kien iħenn u jaħfrilhom il-ħtija, *
ma kienx jasal biex jeqridhom;
ħafna drabi kien iżomm il-korla, *
ma kienx jixgħel qilltu kollha.
Kien jiftakar li bnedmin huma, *
bħal żiffa li tgħaddi u ma terġax lura.
Glorja.
Ant. 3: Kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom u l-feddej tagħhom.
V/. Erġgħu duru lejn il-Mulej Alla tagħkom.
R/. Għax hu ħanin u jagħder.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 2:1-22
Twelid u ħarba ta’ Mosè

Kien hemm raġel mit-tribù ta' Levi, li ħa b'martu lil waħda min-nisel ta' Levi. Ilmara tqalet u wildet iben; billi rat li kien tifel sabiħ, żammitu moħbi għal tliet xhur. Meta
ma setgħetx taħbih aktar, ħadet qoffa tal-papiru, dilkitha bil-qatran u ż-żift, qiegħdet ittifel fiha, u qegħditha qalb is-simar f'xatt ix-xmara Nil.
Oħtu qagħdet ftit 'il bogħod biex tara x'se jiġrilu.
Niżlet bint il-Fargħun biex tgħum fin-Nil, waqt li l-qaddejja tagħha kienu miexja
fuq xatt ix-xmara. Hi lemħet il-qoffa f'nofs is-simar, u bagħtet qaddejja ġġibhielha. Malli
fetħitha, rat it-tarbija; u t-tifel kien qiegħed jibki. Tħassritu u qalet: “Dan hu wieħed minn
ulied l-Għebrej.”
U oħt it-tarbija qalet lil bint il-Fargħun: “Tridx immur insejjaħlek waħda millimreddgħa ta' l-Għebrej biex treddagħlek it-tarbija?” U bint il-Fargħun wieġbet: “Mur!”
U x-xbejba marret u sejjħet lil omm it-tarbija. U qaltilha bint il-Fargħun: “Ħu 'l din ittarbija u reddagħhieli, u jiena nħallsek kemm ikun ħaqqek.” U l-mara ħadet it-tarbija u
reddgħatha.
Meta t-tifel kiber, ħaditu għand bint il-Fargħun, li kienet tqisu tagħha, u semmietu
Mosè, “għax,” qalet, “salvajtu mill-ilma.”
Darba waħda Mosè mar ħdejn ħutu u ra x-xogħol iebes tagħhom, u lemaħ lil wieħed
Eġizzjan isawwat lil wieħed mill-Għebrej ħutu. Dar u ħares madwaru, ra li ma kien hemm
ħadd, qatel l-Eġizzjan, u difnu fir-ramel. L-għada reġa' ħareġ u ra żewġt irġiel Għebrej
jiġġieldu; u qal lill-ħati: “Għala qiegħed taħbat għal sieħbek?” U dan wieġbu: “Min
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qiegħdek kap u mħallef fuqna? Jaqaw trid toqtolni bħalma qtilt l-Eġizzjan?” Mosè beża' u
qal: “Mela jafu b'din il-ħaġa.”
Malli l-Fargħun sama b'dan fittex lil Mosè biex joqtlu, imma Mosè ħarab u mar flart ta' Midjan. Hemm qagħad bilqiegħda ħdejn bir. Il-qassis ta' Midjan kellu sebat ibniet;
u ġew jimlew l-ilma u mlew il-ħwat biex jisqu l-merħla ta' missierhom. Kif waslu r-rgħajja,
warrbuhom. Imma Mosè qam jaqbeż għax-xebbiet u seqa l-merħla tagħhom.
Meta l-bniet marru għand missierhom, li kien jismu Ragħwel, staqsiehom: “Kemm
ġejtu kmieni llum? Għaliex?” U huma weġbuh: “Wieħed Eġizzjan ħelisna minn idejn irrgħajja u mlielna hu wkoll u sqielna n-nagħaġ.” Missierhom staqsiehom: “Fejn hu?
Għaliex ħallejtuh hemm lil dan ir-raġel? Sejjħulu biex jiekol biċċa ħobż magħna.”
Mosè għoġbu li joqgħod ma' dak ir-raġel; u dan tah lil bintu Sefora b'martu. Din
kellha tifel u semmietu Gersam; “għax,” qal hu, “jien stranġier f'art barranija.”
RESPONSORJU ara Lhud 11:24-25. 26. 27
R/. Permezz tal-fidi Mosè, meta kiber, ma riedx jissejjaħ bin it-tifla tal-Fargħun, u għażel li
aħjar ikun imkasbar flimkien mal-poplu ta’ Alla milli jgawdi l-hena tad-dnub: * Għax ħares ‘il
quddiem lejn il-ħlas.
V/. Deherlu li t-tmaqdir ta’ Kristu huwa għana akbar mit-teżori ta’ l-Eġittu; permezz tal-fidi
ħalla l-Eġittu, * Għax ħares ‘il quddiem lejn il-ħlas.
LEZZJONI II
Qari mill-Omiliji ta’ l-isqof San Ġwann Kriżostmu
It-talb hu dawl spiritwali
It-talb u taħdit ma’ Alla huma ġid mill-aqwa; bihom il-bniedem jissieħeb u jingħaqad
ma’ Alla. Bħalma d-dawl idawwal l-għajnejn tal-ġisem meta jarawh, hekk id-dawl sabiħ ta’
Alla jdawwal ir-ruħ meta tħares lejn Alla. Qiegħed ngħid għal dak it-talb li jsir mhux qisu
drawwa imma joħroġ mir-ruħ; talb li m’hix marbut ma’ din is-siegħa jew dak il-ħin, iżda li jsir
lejl u nhar bla ma jaqta’.
Għax aħna jeħtiġilna nduru bl-ispirtu tagħna lejn Alla mhux biss waqt li niġbru
ħsibijietna fit-talb imma wkoll xħin inkunu medhija fuq dmirijietna, waqt li nkunu nħabirku
għal dawk li huma fil-bżonn, jew inkunu mħabbta bi ħtiġiet u ħidmiet oħra ta’ fejda u ta’ ġid;
jeħtieġ li f’ħinijiet bħal dawn ukoll indaħħlu x-xewqa u t-tifkira ta’ Alla fil-ħidmiet tagħna,
bħalma nixħtu l-melħ fl-ikel, biex l-imħabba ta’ Alla tagħtihom bħal togħma tajba, u hekk
noffruhom lil Sid il-ħolqien bħal ikel mill-aħjar. B’danakollu, aktar ma nagħtu ħin lit-talb aktar
nistgħu ngawdu l-frott kbir tiegħu tul ħajjitna kollha.
It-talb hu dawl spiritwali, jurina tassew x’inhu Alla, huwa pont bejnna u bejn Alla.
Permezz tiegħu l-ispirtu tagħna jintrefa’ ‘l fuq lejn is-sema; bih ningħaqdu mal-Mulej bi
tħaddina l-aktar ħelwa; bih inkunu qisna tarbija ssejjaħ ‘l ommha bid-dmugħ f’għajnejha,
imxennqin kif aħna għall-ħalib tas-sema. Bit-talb nuru xewqatna lil Alla, u hu jagħtina grazzji
wisq aqwa minn kull don naturali ta’ l-art.
It-talb huwa mezz qaddis li jorbotna ma’ Alla, ifawwarna bil-ferħ, iġib l-hena fil-ġibdiet
tagħna. Dan it-talb li qiegħed insemmi m’huwiex il-kliem li ngħidu imma huwa x-xewqa ta’
Alla, huwa dik id-devozzjoni li ma ssibx kliem biex tfissirha, miżrugħa fina mhux b’xi ħila
tagħna imma għax jagħtihielna Alla bi grazzja tiegħu; huwa dak it-talb li jsemmi l-Appostlu
meta jgħid: aħna anqas biss nafu x’għandna nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol
għalina bit-talb tiegħu bi tnehid li ma jistax jitfisser bil-kliem.
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Talb ta’ din ix-xorta, jekk Alla jogħġbu jagħtihulna, huwa ġid kbir li m’hux ta’ min
jitilfu; huwa ħobż tas-sema li bih ruħna timtela sax-xaba’; min iduqu jitkebbes għal dejjem bixxewqa tal-Mulej, bħal b’nar ta’ qawwa kbira jħeġġeġ lir-ruħ.
Int, mela, int u tibni d-dar spiritwali tiegħek, bajjadha l-ewwelnett bil-modestja u lumiltà; dawwalha bid-dija tal-ġustizzja; l-għemejjel tajba tiegħek ikunu l-pjanċi ta’ deheb fin
li tiksiha bihom; il-fidi u l-qawwa tar-ruħ ikunu l-ħitan u l-imrammi li ssaħħaħha bihom; imma
fuq kollox, saqqaf id-dar tiegħek bit-talb, u hekk tkun temmejt u ħejjejt darek għall-Mulej biex
tista’ tilqgħu qisu f’palazz mill-isbaħ ta’ sultan u bil-grazzja tiegħu żżommu f’ruħek bħal ġo
santwarju ta’ tempju.
RESPONSORJU

Lam 5:20. 21a; Mt 8:25b

R/. Għaliex, Mulej, tinsiena għal dejjem? Għaliex se titlaqna tul iż-żmien? * Reġġagħna
lura lejk, biex nerġgħu niġu għandek.
V/. Salvana, Mulej, għax se nintilfu. * Reġġagħna lura lejk, biex nerġgħu niġu għandek.

TALBA
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, għinna nkomplu l-għemil ta’ ndiema li bdejna, biex ittgħakkis tagħna tal-ġisem iseħħilna nagħmluh b’fehma safja. 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
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
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li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Oħloq fija qalb safja o Alla, u spirtu qawwi ġedded fija.
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, †
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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: Oħloq fija qalb safja o Alla, u spirtu qawwi ġedded fija.
Ant. 2: Ifraħ, Ġerusalemm, għax bik il-bnedmin kollha għad jinġabru quddiem il-Mulej.
Kantiku Tob 13:8-11, 13-14ab. 15-16ab
Bierku l-Mulej, intom il-magħżulin kollha tiegħu; *
Agħmlulu festi ta’ ferħ, u agħtuh glorja.
Int, Ġerusalemm, belt ta’ Alla, *
Għal kull m’għamilt b’idejk il-Mulej sawwtek.
Rodd il-ħajr lill-Mulej għall-ġid li għamillek, *
bierek lil Alla ta’ dejjem;
ħalli fik jerġa jibni t-tempju tiegħu, †
u jroddlok lura l-imjassra kollha, *
biex għal dejjem ta’ dejjem tithenna.
B’dija ta’ l-għaġeb għad tiddi; *
tagħtik ġieħ l-art kollha minn tarf għall-ieħor.
Ġnus mill-bogħod għad jiġu għandek, †
bid-doni f’idejhom, *
biex fik jaduraw lill-Mulej.
Artek għalihom tkun art qaddisa, *
għax fik jiġu jsejjħu l-isem kbir tal-Mulej.
Int għad titgħaxxaq b’uliedek, *
għax ilkoll għad jitbierku
u jinġabru quddiem il-Mulej.
Hienja dawk kollha li jħobbuk, *
li jifirħu bis-sliem tiegħek.
Bierku, ruħ tiegħi, il-Mulej! †
Għax il-Mulej, Alla tagħna, *
ħeles lil Ġerusalemm, il-belt tiegħu,
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mill-hemm kollu tagħha.
Glorja.
Ant. 2: Ifraħ, Ġerusalemm, għax bik il-bnedmin kollha għad jinġabru quddiem il-Mulej.
Ant. 3: Faħħar ‘l Alla tiegħek, Sijon, li jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu.

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.
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: Faħħar ‘l Alla tiegħek, Sijon, li jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu.

LEZZJONI QASIRA

Iż 53:11b-12

Il-qaddej ġust tiegħi jiġġustifika l-kotra, u l-ħażen tagħhom jitgħabba bih hu.
Għalhekk nagħtih il-kotra b’sehmu, u jkollu sehem fil-priża mal-qawwijin, għaliex hu
offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-midinbin, għad li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u
daħal għall-midinbin.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Libbes lil min hu għarwien, u n-nies ta’ darek tinsihomx. Mbagħad ifeġġ għaż-żerniq id-dawl
tiegħek, u quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek.
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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:
Libbes lil min hu għarwien, u n-nies ta’ darek tinsihomx. Mbagħad ifeġġ għaż-żerniq id-dawl
tiegħek, u quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek.
PREĊI
Kristu fdiena u salvana bis-saħħa tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu:
Ħenn għalina, Mulej.
Int tlajt b’rieda sħiħa lejn Ġerusalemm biex tbati u tmut, u hekk tidħol fil-glorja tiegħek:
- wassal il-Knisja tiegħek fil-ferħ ta’ l-Għid bla tmiem.
Int ġejt merfugħ ‘il fuq u msallab, u ridt li s-suldat jinfidlek ġenbek b’lanza:
- fejjaq, Mulej, il-ġrieħi tagħna.
Int waqqaft salibek fuq l-art bħala s-siġra tal-ħajja:
- xerred bil-kotra l-frott tiegħu fuq dawk li ħadu t-twelid ġdid bil-magħmudija.
Int, kif kont imdendel fis-salib, ħfirt lill-ħalliel li nidem:
- agħder u aħfer lilna, midinbin.
Missierna
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Talba
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, għinna nkomplu l-għemil ta’ ndiema li bdejna, biex ittgħakkis tagħna tal-ġisem iseħħilna nagħmluh b’fehma safja. 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
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l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
Salm 118 (119):161-168
XXI (Sin)
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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, *
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.
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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, *
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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Iż 55:3
Agħtuni widen u ersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal
dejjem, skond il-wegħdiet li mħabbti għamlet ma’ David.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
LEZZJONI QASIRA
ara Ġer 3:12b. 14a
Erġgħu duru lejja, jgħid il-Mulej, u ma nibqax inħares lejkom bil-korla, għax jiena
twajjeb, u ma nżommx f’qalbi għal dejjem. Erġgħu duru lejja, ulied xewwiexa jgħid ilMulej.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Ġak 1:27
Quddiem Alla, li hu wkoll Missier, it-tjieba safja u bla tebgħa hija din: iżżur l-iltiema
u r-romol fl-hemm tagħhom, u żżomm ruħek bla tinġis ‘il bogħod mid-dinja.
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V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla
Talba
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, għinna nkomplu l-għemil ta’ ndiema li bdejna, biex ittgħakkis tagħna tal-ġisem iseħħilna nagħmluh b’fehma safja. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Kuljum irrid imbierkek, Mulej, u fuq l-għeġubijiet tiegħek nitħaddet.
Salm 143 (144)
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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.
Twajjeb u ħanin il-Mulej, *
idum biex jagħdab u kollu tjieba.
Twajjeb ma' kulħadd il-Mulej, *
tjubitu fuq kull ma għamel.
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. 1: Kuljum irrid imbierkek, Mulej, u fuq l-għeġubijiet tiegħek nitħaddet.
Ant. 2: Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, Mulej; inti qrib lejn kull min isejjaħlek.

II
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.
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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 jeqridhom.
Tifħir il-Mulej ixandar fommi; †
u jbierek kulħadd l-isem qaddis tiegħu *
għal dejjem ta' dejjem!
Glorja.
Ant. 2: Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, Mulej; inti qrib lejn kull min isejjaħlek.
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.
Ant. 3: Sewwa u veri t-triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus.
Ġak 5:16. 19-20

LEZZJONI QASIRA

Stqarru wieħed lil ieħor in-nuqqasijiet tagħkom, u itolbu għal xulxin, biex hekk
issalvaw. It-talba tal-bniedem ġust magħmula bil-ħerqa għandha qawwa kbira. Ħuti, jekk
xi ħadd minnkom jitbiegħed mis-sewwa u wieħed iġibu lura, dan għandu jkun jaf li min
iressaq lura mit-triq il-ħażina lil xi midneb jeħles ruħu mill-mewt u jostor kotra ta’ dnubiet.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Jasal iż-żmien meta l-għarus jeħduhulhom minn magħhom, u mbagħad il-mistednin
tiegħu jsumu dakinhar.
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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:
Jasal iż-żmien meta l-għarus jeħduhulhom minn magħhom, u mbagħad il-mistednin
tiegħu jsumu dakinhar.
PREĊI
Is-Salvatur tal-bnedmin bil-mewt tiegħu qered il-mewt tagħna, u bil-qawmien tiegħu tana ħajja
ġdida. Nadurawh, u b’umiltà kbira nitolbuh u ngħidulu:
Qaddes, Mulej, il-poplu li int fdejt b’demmek.
Agħmel, Feddej tagħna, li nindmu u ningħaqdu aktar bis-sħiħ mal-passjoni tiegħek:
- biex niksbu s-sebħ tal-qawmien għall-ħajja.
Għinna dejjem bil-ħarsien ta’ Ommok, li hi l-faraġ ta’ l-imnikktin:
- biex bħalma int tfarraġ lilna, hekk aħna nfarrġu u nsabbru lil min hu mnikket.
Sieħeb fil-passjoni tiegħek lill-fidili kollha li qegħdin ibatu:
- biex fihom infushom ikunu xhieda tas-salvazzjoni tiegħek.
Inti ċċekkint u obdejt sal-mewt, u sal-mewt tas-salib:
- agħmel li l-qaddejja tiegħek jobdu dejjem u jżommu sħiħ sa l-aħħar.
Libbes il-mejtin bis-sura tal-ġisem imsebbaħ tiegħek:
- u wassal lilna wkoll fl-istess xorti tagħhom.
Missierna
Talba
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, għinna nkomplu l-għemil ta’ ndiema li bdejna, biex ittgħakkis tagħna tal-ġisem iseħħilna nagħmluh b’fehma safja. 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.
TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM
IL-ĠIMGĦA
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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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. 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.
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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 bigħedt 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.
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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.
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.
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IS-SIBT WARA L-ERBGĦA TAL-IRMIED
Salmodija tas-Sibt tar-IV ġimgħa
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Il-Mulej fdiehom mill-għadu.
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Salm 77 (78):40-72
IV
Kemm-il darba qamu kontrih fid-deżert, *
kemmil darba nikktuh fl-art niexfa!
Kienu jerġgħu jġarrbu lil Alla, *
u jħeġġu l-korla tal-Qaddis ta' Iżrael.
Ma kinux jiftakru f'għemil idejh, *
fil-jum li fdiehom mill-għadu,
meta għamel il-mirakli fl-Eġittu, *
l-għeġubijiet fir-raba' ta' Sogħan.
Bidel f'demm ix-xmajjar tagħhom, *
ma setgħux jixorbu min-nixxigħat tagħhom.
Bagħtilhom dubbien li qeridhom, *
u żrinġijiet li ħarbtuhom.
Telaq għad-dud l-uċuħ tar-raba', *
u għall-ġradijiet ix-xogħol ta' idejhom.
Ħarbtilhom bis-silġ id-dwieli tagħhom, *
u s-siġar tat-tin bil-ġlata.
Qered bis-silġ il-bhejjem tagħhom, *
u bis-sajjetti l-imrieħel tagħhom.
Fetaħ għal fuqhom il-qawwa tal-qilla tiegħu, *
is-saħna, l-għadab u l-hemm.
Bagħtilhom l-anġli tal-ħsara, *
u witta t-triq għall-għadab tiegħu.
Ma ħafrilhomx il-mewt, *
imma telaqhom għall-pesta.
Qatel l-ulied il-kbar fl-Eġittu, *
l-ewwel frott ta' saħħithom fl-għerejjex ta' Ħam.
Glorja.
Ant. 1: Il-Mulej fdiehom mill-għadu.
Ant. 2: Il-Mulej wassalhom sa fuq l-għolja mqaddsa tiegħu.

V
U ħareġ bħal nagħaġ il-poplu tiegħu, *
bħal merħla fid-deżert mexxiehom.
Qegħedhom fiż-żgur, u ma beżgħux; *
imma l-għedewwa tagħhom għattiehom il-baħar.
U daħħalhom fl-art imqaddsa tiegħu, *
fuq l-għolja li kisbet il-leminija tiegħu.
Keċċa l-ġnus minn quddiemhom, †
u arthom qassam b'wirt lil Iżrael, *
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fi djarhom daħħal il-poplu tiegħu.
Ġarrbu u kiddu lil Alla l-Għoli, *
ma ħarsux il-kmandamenti tiegħu.
Reġgħu lura u naqsu bħal missirijiethom, *
għawwġu triqthom bħal ark li jqarraq bik.
Regħxuh fuq l-għoljiet tagħhom, *
kebbsulu l-għira bl-idoli tagħhom.
Sema' b'dan Alla, u nxtegħel bil-għadab, *
u warrab għalkollox lil Iżrael.
Telaq is-santwarju ta' Silo, *
l-għarix fejn kien jgħammar fost il-bnedmin.
Ħalla f'idejn l-għadu l-Arka tiegħu, *
fejn kien hemm il-qawwa u l-glorja tiegħu.
Telaq għas-sejf il-poplu tiegħu, *
ħadha bl-aħrax kontra wirtu.
In-nar qered liż-żgħażagħ tagħhom, *
siket l-għana taż-żwieġ għax-xbejbiet tagħhom.
Il-qassisin tagħhom mis-sejf intlaqtu, *
u ma setgħux jibkuhom ir-romol tagħhom.
Glorja.
Ant. 2: Il-Mulej wassalhom sa fuq l-għolja mqaddsa tiegħu.
Ant. 3: Għażel it-tribù ta’ Ġuda, u ‘l David, qaddej tiegħu, biex jirgħa lil Iżrael il-wirt tiegħu.

VI
Qam imbagħad Sidi l-Mulej bħal minn raqda, *
bħal gwerrier li jqum minn sakra.
Laqat fuq wara l-għedewwa tiegħu, *
tefagħhom fl-għajb għal dejjem.
U warrab id-dar ta' Ġużeppi, *
ma għażilx it-tribù ta' Efrajm;
iżda għażel it-tribù ta' Ġuda, *
u l-għolja ta' Sijon li kien iħobb.
Hemm bena s-santwarju tiegħu bħall-ogħla smewwiet, *
bnieh fis-sod bħall-art għal dejjem.
Għażel lil David, qaddej tiegħu, *
ħadu minn qalb l-imrieħel;
minn wara n-nagħaġ bil-ħrief tagħhom ġiebu, †
biex jirgħa 'l Ġakobb il-poplu tiegħu, *
u lil Iżrael il-wirt tiegħu.
Hu kien jirgħahom b'qalb safja, *
bil-ħila ta' idejh mexxiehom.
Glorja.
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Ant. 3: Għażel it-tribù ta’ Ġuda, u ‘l David, qaddej tiegħu, biex jirgħa lil Iżrael il-wirt tiegħu.
V/. Min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl.
R/. Biex l-għemil tiegħu jidher.

LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 3:1-20
Alla jsejjaħ lil Mosè u jgħidlu ismu

Mosè kien jirgħa l-merħla ta' ħatnu Ġetro, qassis ta' Midjan, u ħa l-merħla 'l hemm
fid-deżert, u wasal sa ħdejn Ħoreb, il-muntanja ta' Alla. Hawn deherlu l-anġlu tal-Mulej
f'ħuġġieġa nar qalb l-għolliq. Mosè ħares u ra l-għolliq jaqbad bin-nar bla ma jintemm.
Mosè qal: “Ħa nersaq fil-ġenb u nara did-dehra ta' l-għaġeb, għaliex m'hux jinħaraq
l-għolliq.” Il-Mulej rah riesaq fil-ġenb biex jara, u Alla sejjaħlu minn qalb il-għollieq u
qallu: “Mosè!” U Mosè wieġeb: “Hawn jien!” U l-Mulej qallu: “La tersaqx 'l hawn. Neħħi
l-qorq minn riġlejk, għax l-imkien li inti fuqu hu art qaddisa.” U ssokta jgħidlu: “Jien hu
Alla ta' missirijietek: Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżakk, u Alla ta' Ġakobb.” Mosè għatta
wiċċu, għax beża' jħares lejn Alla.
U l-Mulej qallu: “Jien ħarist u rajt it-tbatija tal-poplu tiegħi fl-Eġittu. U jien smajt
il-karba tagħhom minħabba fl-imgħallmin tagħhom. Għaraft l-uġigħ tagħhom. Issa nżilt
biex neħlishom minn idejn l-Eġizzjani u biex intellagħhom minn dik l-art u neħodhom f'art
tajba u wiesgħa, art tnixxi ħalib u għasel, l-art tal-Kangħanin. il-Ħittin, l-Amurrin, ilFereżin, il-Ħiwwin u l-Ġebusin.
Alla qal lil Mosè: “Issa, ara, il-karba ta' wlied Iżrael waslet sa għandi, u rajt ukoll ittgħakkis li bih qegħdin jgħakksuhom l-Eġizzjani. Ejja, mela, ħa nibagħtek għand ilFargħun biex toħroġ lil ulied Iżrael, il-poplu tiegħi, mill-Eġittu.”
Mosè wieġeb lil Alla: “Min jien biex immur quddiem il-Fargħun u noħroġ lil ulied
Iżrael mill-Eġittu?” U Alla wieġbu: “Jiena nkun miegħek, u dan ikun is-sinjal li jien
bgħattek: meta tkun ħriġt il-poplu mill-Eġittu, intom tqimu lil Alla fuq din il-muntanja.”
Mosè reġa' wieġeb: “Ara, jiena mmur għand ulied Iżrael u ngħidilhom: 'Alla ta'
missirijietkom bagħatni għandkom,' u huma jistaqsuni, 'X'jismu?' Jiena
x’ngħidilhom?” Alla wieġbu: “JIEN LI JIEN.” U ssokta jgħidlu: “Hekk għidilhom lil ulied
Iżrael: 'JIENA HU bagħatni għandkom.’ ” U Alla kompla jgħidlu: “Dan għandek tgħid lil
ulied Iżrael: 'JIEN HU Alla ta' missirijietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżakk, Alla ta'
Ġakobb, bagħatni għandkom.' Dan ikun ismu għal dejjem u dan l-isem ifakkarkom fija
minn nisel għal nisel. Mur u iġbor ix-xjuħ ta' Iżrael u għidilhom: 'Il-Mulej Alla ta'
missirijietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżakk, Alla ta' Ġakobb, deherli u qalli: ħsibt
fikom u x'qegħdin jagħmlulkom fl-Eġittu; u jiena nwegħedkom u ntellagħkom mit-tbatija
ta' l-Eġittu, fl-art tal-Kangħanin, il-Ħittin, l-Amurrin, u l-Fereżin, u l-Ġebusin, f'art tnixxi
ħalib u għasel.' Huma jisimgħu kliemek, u int u x-xjuħ ta' Iżrael tmorru għand is-sultan ta'
l-Eġittu u tgħidulu: 'Il-Mulej, Alla ta' l-Għebrej, iltaqa' magħna. U issa, nitolbuk, ħallina
nitbiegħdu tlitt ijiem mixi fid-deżert biex hemm noffru sagrifiċċji lill-Mulej Alla
tagħna.' Jiena naf li s-sultan ta' l-Eġittu ma jħallikomx toħorġu mingħajr ma jkun sfurzat
b'saħħa. Għalhekk jiena mmidd idejja u nolqot l-Eġittu bl-għeġubijiet li nagħmel fih; wara
dan il-Fargħun iħallikom tmorru”.
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RESPONSORJU Eż 3:14; Eż 43:11
R/. Alla qal lil Mosè: “Jien Li Jien”. * Hekk għidilhom lil ulied Iżrael: “Jien Hu bagħatni
għandkom”.
V/. Jien, jien hu l-Mulej, u ma hemmx salvatur ieħor ħliefi. * Hekk għidilhom lil ulied Iżrael!
“Jien Hu bagħatni għandkom”.
LEZZJONI II
Qari mit-Trattat ta’ l-isqof San Irinew “Kontra l-ereżiji”
Il-ħbiberija ma’ Alla
Il-Mulej Ġesù, il-Verb ta’ Alla, l-ewwel ma għamel ressaq il-bnedmin lejn Alla biex
jaqduh, mbagħad, wara li huma qagħdu għal Alla, tahom il-ħelsien, kif hu stess qal lid-dixxipli
tiegħu: Ma nsejjħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x’jagħmel sidu; imma
sejjaħtilkom ħbieb, għax kull ma smajt mingħand Missieri jiena għarraftu lilkom. Għax Alla,
lil dawk li jilqgħu l-ħbiberija tiegħu, flimkien magħha jagħtihom ukoll il-ħajja ta’ dejjem.
Meta fil-bidu Alla ħalaq lil Adam, dan għamlu biex ikollu lil min jagħti l-ġid tiegħu, u
mhux għax Alla donnu kellu bżonn il-bniedem. Għax il-Verb, ladarba hu minn dejjem fi ħdan
il-Missier, kien jagħti glorja lill-Missier, u l-Missier jagħti glorja lilu, mhux biss qabel ilħolqien ta’ Adam iżda wkoll qabel dak kollu li sar, kif il-Verb stess qal: Missier, igglorifika lili
għandek, bil-glorja li kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja.
Hekk ukoll meta l-Verb ordnalna biex nimxu warajh, dan riedna nagħmluh mhux għax
għandu bżonn is-servizz tagħna iżda għall-ġid tagħna stess, biex ikollna s-salvazzjoni. Għax
kif dawk li jimxu fid-dawl jirċievu d-dawl, hekk dawk li jimxu wara s-Salvatur jieħdu ssalvazzjoni.
Mhux min hu fid-dawl idawwal lid-dawl, imma hu d-dawl li jiddi fuqu u jdawwal lilu;
hu ma jagħtih xejn lid-dawl; għall-kuntrarju, huwa d-dawl li jagħti lilu l-ġid tad-dija tiegħu.
Hekk jiġri meta nagħtu s-servizz tagħna lil Alla. Lil Alla ma nkunu nagħtuh xejn, u
anqas hu ma għandu bżonn il-qadi tagħna; imma lil dawk li jimxu warajh u jaqduh, huwa
jagħtihom il-ħajja li ma titħassarx u l-glorja ta’ dejjem; fuq dawk li jaqduh u jimxu warajh,
huwa jxerred il-ġid tiegħu għax ikunu jaqduh u jimxu warajh; iżda huma lilu ma jżidulu xejn,
għax huwa l-għani, għandu kollox u ma jonqsu xejn.
Mela għalhekk Alla jrid lill-bnedmin jaqduh, biex hu, li hu kollu tjieba u ħniena, jagħti
ġidu lil dawk li jibqgħu sa l-aħħar fis-servizz tiegħu. Għax daqs kemm Alla ma għandu bżonn
xejn, daqshekk ieħor il-bniedem għandu bżonn ikun ma’ Alla.
U din hi l-glorja tal-bniedem: jibqa’ sħiħ sa l-aħħar fis-servizz ta’ Alla. Kien għalhekk
li l-Mulej qal lid-dixxipli tiegħu: Mhux intom għażiltu lili, iżda jien għażilt lilkom; jiġifieri,
mhux huma taw glorja lilu għax imxew warajh, iżda kien l-Iben ta’ Alla li tahom il-glorja li
jimxu warajh. Kif hu stess ukoll qal: Irrid li, fejn inkun jien, hemm ikunu huma wkoll, biex
jaraw il-glorja tiegħi.

RESPONSORJU ara Dewt 10:12; Mt 22:38
R/. Dan hu li l-Mulej Alla tiegħek jistenna minnek * Li tibża’ mill-Mulej Alla tiegħek,
timxi fi triqatu kollha u tħobbu, u taqdi lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha u b’ruħek kollha.
V/. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed: * Li tibża’ mill-Mulej Alla tiegħek,
timxi fi triqatu kollha u tħobbu, u taqdi lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha u b’ruħek kollha.
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TALBA
O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, fil-ħniena tiegħek ara kemm aħna dgħajfin, u midd illeminija setgħana tiegħek biex tħarisna. 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.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Tajjeb li ngħannu lil ismek, Mulej, u nxandru fil-għodu t-tjieba 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, il-blata tiegħi, *
u ebda qerq ma jinsab fih.
Glorja.
Ant. 1: Tajjeb li ngħannu lil ismek, Mulej, u nxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek.
Ant. 2: Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida.
Kantiku Eżek 36:24-28
Jien neħodkom minn fost il-ġnus, †
u niġmagħkom mill-artijiet kollha, *
u nerġa' ndaħħalkom f'artkom.
U nroxx fuqkom ilma safi, †
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u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom; *
mill-idoli kollha tagħkom insaffikom.
U nagħtikom qalb ġdida, *
u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida,
U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel *
u nagħtikom qalb tal-laħam.
U nqiegħed ruħi ġo fikom, †
u nagħmel li timxu skond il-kmandamenti tiegħi, *
u li żżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom.
U tgħammru fl-art li tajt 'il missirijietkom, †
u intom tkunu l-poplu tiegħi, *
u jiena nkun Alla tagħkom.
Glorja.
Ant. 2: Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida.
Ant. 3: Mulej, is-sebħ tiegħek jgħannih fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib.
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 riġlejh 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: Mulej, is-sebħ tiegħek jgħannih fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib.
LEZZJONI QASIRA Iż 1:16-18
Inħaslu u tnaddfu, neħħu l-ħażen ta’ għemilkom minn quddiem għajnejja, ieqfu millħażen. Tgħallmu agħmlu t-tajjeb, fittxu d-dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu l-iltim,
aqbżu għall-armla. Mbagħad ejjew u nirraġunaw flimkien, jgħid il-Mulej. Mqar jekk
dnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlatt, isiru bojod bħas-silġ; mqar jekk ikunu ħomor
bħall-kremżi, isiru bojod bħas-suf.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Ġemmgħu għalikom teżori fis-sema, fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid.
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:
Ġemmgħu għalikom teżori fis-sema, fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid.
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PREĊI
Inroddu ħajr lil Sidna Ġesù Kristu, dejjem u kullimkien, għaliex hu jsalvana. B’fiduċja kbira
nitolbuh u ngħidulu:
Ieqaf magħna, Mulej, bil-grazzja tiegħek.
Għinna nżommu bla tebgħa l-ġisem tagħna:
- biex l-Ispirtu s-Santu jista’ jgħammar fih.
Għallimna nagħtu ruħna għal ħutna sa minn kmieni:
- u li l-ħin kollu matul il-ġurnata nagħmlu f’kollox ir-rieda tiegħek.
Ħeġġiġna dejjem biex infittxu l-ħobż li tagħtina int:
- il-ħobż li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem.
Tidħol għalina quddiemek Ommok, il-kenn tal-midinbin:
- biex fit-tjieba tiegħek taħfrilna dnubietna.
Missierna
Talba
O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, fil-ħniena tiegħek ara kemm aħna dgħajfin, u midd illeminija setgħana tiegħek biex tħarisna. 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
225

ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
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aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.

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; *
ilsieni pinna ta' kittieb ħafif.
Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, †
imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk; *
għalhekk bierkek Alla għal dejjem.
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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.
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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Apok 3:19-20
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Lil dawk li nħobb, jiena nwiddibhom u nrażżanhom. Mela tħeġġeġ u indem. Ara,
jiena fil-bieb, u qiegħed inħabbat; jekk xi ħadd jismagħni u jiftaħli l-bieb, jiena nidħol
għandu u niekol miegħu, u hu jiekol miegħi.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Iż 44:21-22

LEZZJONI QASIRA

Ftakar f’dan kollu, Ġakobb, għax inti l-qaddej tiegħi, Iżrael; jien sawwartek, qaddej
tiegħi int. Iżrael, ma ninsiekx. Jien neħħejtlek is-sħab oħxon ta’ dnubietek, is-sħab ta’
ħtijietek. Jien neħħejtlek is-sħab oħxon ta’ dnubietek, is-sħab ta’ ħtijietek. Erġa’ dur lejja,
għax jiena fdejtek.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Gal 6:7b-8
Dak li bniedem jiżra’, dak jaħsad. Min jiżra’ f’ġismu, jaħsad mill-ġisem it-taħsir;
min jiżra’ fl-ispirtu, jaħsad mill-ispirtu l-ħajja ta’ dejjem.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, fil-ħniena tiegħek ara kemm aħna dgħajfin, u midd illeminija setgħana tiegħek biex tħarisna. Bi Kristu Sidna. Ammen.
Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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L-EWWEL ĦADD TAR-RANDAN
Salmodija tal-Ħadd tal-1 ġimgħa
L-1 Għasar
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
Agħti widen, Mulej Alla,
nitolbuk bid-dmugħ f’għajnejna:
nersqu lejk f’daż-żmien imqaddes
tar-Randan, sogħbiena u niedma.
Inti li tifli l-qalb tal-bniedem,
taf kemm hi ħilitna dgħajfa;
lejk induru, biex naqilgħu
grazzja w maħfra ta’ ħtijietna.
Dnibna ħafna: jisgħobbina
minn kull ħażen li għamilna;
o Mulej ħanin, f’ġieħ ismek
agħder, aħfer lil min naqsek.
Għinna nrażżnu lil ġisimna
f’dawn il-jiem, b’tagħkis u ċaħda,
sabiex ruħna wkoll tissaffa
minn kull tebgħa ta’ l-imgħoddi.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.

SALMODIJA
Ant. 1: Ilqagħna, Mulej, b’qalbna mgħaffġa u ruħna mċekkna quddiemek, u ħa jkun illum issagrifiċċju tagħna xieraq li tilqgħu u jogħġbok, Mulej Alla.
Salm 140 (141), 1-9
Lilek, Mulej, insejjaħ; fittex għinni! *
Isma’ leħni, jiena u nsejjaħlek.
Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek; *
ikunu jdejja merfugħa ‘l fuq
bħas-sagrifiċċju filgħaxija.
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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: Ilqagħna, Mulej, b’qalbna mgħaffġa u ruħna mċekkna quddiemek, u ħa jkun illum issagrifiċċju tagħna xieraq li tilqgħu u jogħġbok, Mulej Alla.
Ant. 2: Jekk biss issejjaħlu, iwieġeb il-Mulej: jekk tgħajjatlu, jgħidlek: Hawn jien.
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, *
inti sehmi f’art il-ħajjin.
Agħti widen għall-għajta tiegħi, *
għax ninsab mitluq għall-aħħar.
Eħlisni minn dawk li daru għalija, *
231

għax huma aqwa minni. –
Mill-ħabs oħroġni, *
biex inrodd ħajr lil ismek.
Madwari jduru l-ġusti, *
għax int timxi tajjeb miegħi.
Glorja.
Ant. 2: Jekk biss issejjaħlu, iwieġeb il-Mulej: jekk tgħajjatlu, jgħidlek: Hawn jien.
Ant. 3: Kristu miet minħabba dnubietna; hu, il-ġust, miet għalina l-inġusti biex iressaqna lejn
Alla; ġie mogħti għall-mewt fil-ġisem, imma ħa l-ħajja fir-ruħ.
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: Kristu miet minħabba dnubietna; hu, il-ġust, miet għalina l-inġusti biex iressaqna lejn
Alla; ġie mogħti għall-mewt fil-ġisem, imma ħa l-ħajja fir-ruħ.
LEZZJONI QASIRA

2 Kor 6:1-4a

Aħna nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja ta’ Alla għalxejn. Għax hu jgħid: Fiżżmien it-tajjeb smajtek, f’jum is-salvazzjoni għentek. Araw, issa hu ż-żmien it-tajjeb;
araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Aħna xejn ma nagħmlu li jista’ jkun ta’ tfixkil lil ħadd,
biex il-ministeru tagħna ma jaqax fl-għajb. F’kollox inqisu rwieħna bħala ministri ta’ Alla.
RESPONSORJU QASIR
R/. Mulej, ħares lejna u ħenn għalina, * Għax dnibna kontra tiegħek. Mulej.
V/. Kristu, isma’ t-talba umli tagħna * Għax dnibna kontra tiegħek. Glorja. Mulej.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Sena A
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L-Ispirtu ħa ‘l Ġesù fid-deżert biex ix-xitan iġarrbu: u Ġesù baqa’ sajjem għal erbgħin
jum u għal erbgħin lejl, u fl-aħħar ħadu l-ġuħ.
Sena B
Ġesù baqa fid-deżert erbgħin jum jiġġarrab mix-xitan, u kien qalb il-bhejjem selvaġġi
u kienu jaqduh l-anġli.
Sena Ċ
Ġesù, mimli bl-Ispirtu s-Santu, reġa’ lura mill-Ġordan, u tqanqal mill-Ispirtu biex
imur fid-deżert fejn għal erbgħin jum kien imġarrab mix-xitan.
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 ħa ‘l Ġesù fid-deżert biex ix-xitan iġarrbu: u Ġesù baqa’ sajjem għal erbgħin
jum u għal erbgħin lejl, u fl-aħħar ħadu l-ġuħ.
Sena B
Ġesù baqa fid-deżert erbgħin jum jiġġarrab mix-xitan, u kien qalb il-bhejjem selvaġġi
u kienu jaqduh l-anġli.

Sena Ċ
Ġesù, mimli bl-Ispirtu s-Santu, reġa’ lura mill-Ġordan, u tqanqal mill-Ispirtu biex
imur fid-deżert fejn għal erbgħin jum kien imġarrab mix-xitan.
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PREĊI
Nagħtu glorja lil Kristu Sidna, li għoġbu jsir l-imgħallem u l-mudell tagħna u ħuna. Nitolbuh
u ngħidulu:
Mulej, agħti mħabba ħajja lill-poplu tiegħek.
Kristu, int sirt bħalna f’kollox, minbarra d-dnub:
- għallimna nifirħu ma’ min jifraħ u nibku ma’ min jibki, biex l-imħabba tagħna tikber u
toktor dejjem iżjed.
Aħseb fix-xjuħ u t-tfal ta’ l-istituti tagħna f’Malta u Għawdex:
- agħtihom il-faraġ ta’ l-imħabba ta’ dawk li jieħdu ħsiebhom.
Inti stess issofri l-ġuħ u l-għatx f’min hu bil-ġuħ u bil-għatx:
- iftħilna qalbna ħa naqdu lilek f’ħutna.
Sejjaħ ħafna minn ħutna biex jimxu warajk aktar bil-ħerqa fit-triq tal-perfezzjoni:
- fuq l-eżempju tal-Verġni Mqaddsa Marija u l-qaddisin.
Qajjem lil ħutna l-mejtin għall-ħajja fil-glorja tiegħek:
- agħtihom li jitgħaxxqu bi mħabbtek għal dejjem.
Missierna
Talba
O Alla li tista kollox, bit-taħriġ ta’ kull sena matul ir-Randan imqaddes agħtina li
nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta’ Kristu, u li b’ħajja xierqa niksbu l-frott 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 L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U
TAS-SOLENNITAJIET
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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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,
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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.
Fik u bik jistrieħu qlubna,
jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,
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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.
Glorja.
Barra Z.GĦ.:
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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 lkbar. (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
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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
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,
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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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata għalina: ejjew nadurawh.
Għax Alla kbir hu l-Mulej,
sultan kbir fuq l-allat kollha.
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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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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:
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
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Imgħallmin bi drawwa mqaddsa,
nagħmlu l-qalb sabiex niċċaħħdu,
b’rażna sħiħa w għemil tajjeb
matul dawn l-erbgħin ġurnata.
Biha l-Liġi w il-Profeti
kienu jħarrġu l-poplu t’Alla;
Kristu mbagħad, bl-eżempju u kliemu,
għoġbu jwettaq din id-drawwa.
Mela nżommu l-qjies f’kull ħtieġa,
b’għassa tajba fuqna nfusna,
sew fi kliem, jew xorb jew ikel,
sew fi rqad, mistrieħ u faraġ.
Ma nħallux il-ħsieb jixxerred
fuq frugħat li jġibu l-ħsara,
anqas nagħtu t-tarf lill-għadu
biex jonsobna u jqarraq bina.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Fis-salib tal-Mulej, Alla wriena s-siġra tal-ħajja.
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.
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Glorja.
Ant. 1: Fis-salib tal-Mulej, Alla wriena s-siġra tal-ħajja.
Ant. 2: Jien għamiltu s-Sultan tiegħi, fuq Sijon.
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. 2: Jien għamiltu s-Sultan tiegħi, fuq Sijon.
Ant. 3: Int, Mulej, tarka madwari, int terfagħli rasi.
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.
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Jien b'leħen għoli l-Mulej insejjaħ; *
hu jweġibni mill-għolja mqaddsa tiegħu.
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: Int, Mulej, tarka madwari, int terfagħli rasi.
V/. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix.
R/. Iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb tal-Eżodu

Eż 5:1-6:1
Il-moħqrija tal-poplu

F’dawk il-jiem: Mosè u Aron marru għand il-Fargħun u qalulu: “Hekk jgħid ilMulej, Alla ta' Iżrael: 'Ħalli l-poplu tiegħi jitlaq, u jagħmilli festa fid-deżert.’ ” Iżda lFargħun wieġeb: “Min hu l-Mulej, biex jien nisma' minn kliemu u nħalli lil Iżrael jitlaq?
Il-Mulej ma nafx min hu, u 'l Iżrael ma nħallihx jitlaq.” U huma weġbuh: “Alla ta' lGħebrej ġie quddiemna: Ħa mmorru tlitt ijiem mixi fid-deżert u noffru sagrifiċċji lil Alla
tagħna, li ma jmurx iħebb għalina bil-pesta jew bis-sejf.” Is-sultan ta' l-Eġittu weġibhom:
“Mosè u Aron, għaliex qegħdin tisfrattaw in-nies minn fuq xogħolhom? Morru fuq
xogħolkom.” U l-Fargħun qalilhom ukoll: “Araw, il-poplu ta' din l-art kotran; u intom
qegħdin twaqqfuhom mix-xogħol.”
Dakinhar il-Fargħun ordna ‘l dawk li jieħdu ħsieb ix-xogħol u 'l dawk ta' fuq ilħaddiema, u qalilhom: “Tagħtux aktar tiben bħal qabel lin-nies biex jagħmlu l-madum; ħa
jmorru huma jlaqqtu t-tiben. Iżda agħtuhom madum x'jagħmlu daqskemm kienu jagħmlu
qabel, tnaqqsulhom xejn, għax ma għandhomx x'jagħmlu; għalhekk qegħdin jgħajjtu u
jgħidu: 'Ħa mmorru u noffru sagrifiċċji lil Alla tagħna.' Lil dawn in-nies agħtuhom xogħol
iebes ħalli jaħdmu u ma jagħtux widen għal kliem il-gideb.”
Għalhekk l-imgħallmin u dawk ta' fuq il-ħaddiema marru u qalulhom: “Hekk qal ilFargħun: 'Ma nagħtikomx aktar tiben’. Morru intom, laqqtu t-tiben minn fejn issibuh, iżda
x-xogħol ma għandu jonqos xejn”. U l-poplu xtered ma' l-art kollha ta' l-Eġittu biex jiġbor
il-qasbija flok it-tiben. U l-imgħallmin kienu jgħidulhom: “Agħmlu x-xogħol li għandkom
tagħmlu kuljum, fil-jum tiegħu, bħal meta kellkom it-tiben.” U dawk ta' fuq il-ħaddiema
minn ulied Iżrael, li għamlulhom fuqhom l-imgħallmin li jieħdu ħsieb ix-xogħol talFargħun, kienu jsawwtuhom u jgħidulhom: “Għaliex ma temmejtux ix-xogħol tal-madum
li kellkom tagħmlu, la llum u lanqas ilbieraħ?” U dawk ta' fuq il-ħaddiema minn ulied
Iżrael marru jilmintaw quddiem il-Fargħun u jgħidulu: “Għaliex qiegħed tagħmel hekk
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lill-ħaddiema tiegħek? Ma jagħtux tiben lilna, il-qaddejja tiegħek, mbagħad jgħidulna
nagħmlu l-madum. Arahom imbagħad isawwtu l-qaddejja tiegħek. Il-ħtija hi ta' niesek.”
Imma hu weġibhom: “Intom għażżiena, ma għandkomx x'tagħmlu. Għalhekk
qegħdin tgħidu: 'Ħa mmorru u noffru s-sagrifiċċji lill-Mulej.' Issa fittxu morru aħdmu,
tiben ma jagħtukomx, imma x-xogħol tal-madum tridu tagħmluh.”
Dawk ta' fuq il-ħaddiema minn ulied Iżrael raw li qegħdin ħażin meta qalulhom:
“Ma għandkom bl-ebda mod tnaqqsu mill-madum li għandkom tagħmlu kull jum, minn
jum għal ieħor.” Meta ħarġu mingħand il-Fargħun iltaqgħu ma' Mosè u Aron
jistennewhom, u qalulhom: “Il-Mulej iħares fuqkom u jagħmel ħaqq: minħabba fikom ilFargħun u l-qaddejja tiegħu ma jistgħux iġerrhuna iżjed; tajtuhom is-sejf f'idejhom biex
joqtluna.”
Mosè reġa’ għand il-Mulej u qallu: “Sidi, għaliex għamilt id-deni lil dan il-poplu?
Għaliex bgħattni? Minn mindu mort inkellem lill-Fargħun f'ismek, lil dan il-poplu
għamillu iżjed ħsara u int ma ħlist bl-ebda mod il-poplu tiegħek!”
U l-Mulej wieġeb lil Mosè: “Issa tara x'nagħmel lill-Fargħun, għax bis-saħħa jkollu
jibgħathom, u bis-saħħa jkeċċihom 'il barra minn pajjiżu.”
RESPONSORJU

ara Eż 5:1. 3

R/. Mosè mar għand il-Fargħun u qallu: “Hekk jgħid il-Mulej: * Ħalli l-poplu tiegħi jitlaq u
jagħmilli festa fid-deżert!”
V/. Alla ta’ l-Għebrej bagħatni għandek ħa ngħidlek: * “Ħalli l-poplu tiegħi jitlaq u jagħmilli
festa fid-deżert!”

LEZZJONI II
Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof Santu Wistin fuq is-salmi
Fi Kristu konna aħna mġarrbin
fih ukoll negħlbu lix-xitan
Isma’, o Alla, l-għajta tiegħi, agħti widen għat-talba tiegħi. Min qiegħed jgħidu dan?
Qiegħed jitkellem qisu wieħed waħdu. Imma ara jekk hux waħdu: Mit-truf ta’ l-art lilek
insejjaħ, meta nkun qalbi maqtugħa. Mela m’huwiex waħdu. Imma qiegħed jitkellem wieħed
għaliex Kristu huwa wieħed, u aħna lkoll membri tiegħu. Min hu dan il-wieħed li qiegħed
isejjaħ minn truf l-art? Qiegħed isejjaħ minn truf l-art mhux ħlief dak il-wirt li Alla semma lil
Ibnu meta qallu: Itlobni, u jiena nagħtik il-ġnus b’wirtek, u truf l-art bi priża tiegħek.
Mela dak li qiegħed isejjaħ minn truf l-art huwa l-wirt ta’ Kristu, il-priża ta’ Kristu, ilġisem ta’ Kristu, hija l-Knisja waħda ta’ Kristu, din l-għaqda waħda li hi aħna. U x’inhi tgħid?
Kif ġa għidtilkom: Isma’, o Alla, l-għajta tiegħi; agħti widen għat-talba tiegħi; minn truf l-art
lilek insejjaħ. It-talba tiegħi qiegħed nagħmilhielek minn truf l-art, jiġifieri, minn kullimkien.
U għaliex sejjaħt lil Alla? Għax qalbi maqtugħa u mħawwad. Ried ifisser li kulħadd,
fid-dinja kollha, jinsab mhux f’xi glorja kbira, imma f’tiġrib kbir.
Għax ħajjitna sakemm għadna nterrqu fuq din l-art, ma tistax teħles mit-tiġrib; ma
nistgħux nagħmlu pass ‘il quddiem bla ma nkunu mġarrba, għax it-tiġrib juri x’niswew; ma
tistax tikseb il-premju jekk ma tirbaħx, ma tirbaħx jekk ma tissarax, u ma tissarax jekk ma
jkollokx għedewwa u tiġrib.
Għalhekk dan qiegħed isejjaħ mit-truf ta’ l-art, għax hu magħfus. Iżda l-Mulej m’hux
se jitilqu; għax hu stess ried l-ewwel isir jixbah lilna, li aħna l-ġisem tiegħu, u ħa ġisem bħal
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tagħna, li fih miet u reġa’ qam u tela’ s-sema, biex il-membri jqawwu qalbhom li huma wkoll
għad imorru wara r-ras tal-ġisem kollu u jidħlu fejn daħlet hi qabilhom.
Meta ried ikun imġarrab mix-xitan, Kristu biddel lilna fih innifsu. Illum naqraw flEvanġelju li l-Mulej Ġesù Kristu kien imġarrab mit-tentatur fid-deżert. Tabilħaqq, kien Kristu
li ġġarrab mit-tentatur. Imma fi Kristu kont imġarrab int, għax minnek Kristu sar bniedem, u
int minnu ħadt is-salvazzjoni; hu minnek ħa l-mewt, u int minnu ħadt il-ħajja; hu minnek ħa żżebliħ, u int minnu ħadt il-ġieħ; mela hu minnek ħa t-tiġrib, u int minnu ħadt ir-rebħa.
Jekk fih konna aħna mġarrbin, fih ukoll negħlbu x-xitan. Int, li tħares lejn Kristu
mġarrab, kif ma tħarisx lejh rebbieħ? Agħraf li int kont imġarrab fih, imma agħraf ukoll li inti
rbaħt fih. Kieku ried, seta’ ma jħallix lix-xitan jersaq lejh; imma, kieku ma kienx imġarrab, ma
kienx jgħallmek tirbaħ it-tiġrib tiegħek.
RESPONSORJU ara Ġer 1:19; 39:18
R/. Huma jeħduha kontrik, imma ma jagħmlulek xejn; * Għax jiena miegħek, jgħid ilMulej, biex neħilsek minnhom.
V/. M’intix se taqa’ taħt is-sejf, u ħajtek tkun il-priża tiegħek. * Għax jiena miegħek,
jgħid il-Mulej, biex neħilsek minnhom.
TALBA
O Alla li tista’ kollox, bit-taħriġ ta’ kull sena matul ir-Randan imqaddes agħtina li
nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta’ Kristu, u li b’ħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. 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
Mixħutin, Mulej, quddiemek,
insejjħulek u nitolbu
biex, la tiġi bħala Mħallef,
tbiegħed minna l-korla tiegħek.
Bi ħtijietna nqasna ħafna
kontra t-tjieba kbira tiegħek:
iżda int, Mulej, agħdirna,
xerred fuqna grazzja w maħfra.
Ftakar, Sid ħanin, li aħna
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opra tiegħek, għalkemm naqgħu;
tħalli qatt ġieħ l-isem tiegħek
ikun mogħti lil ħaddieħor.
Warrab il-ħażin li ġmajna,
għin it-tajjeb tagħna w kattru,
biex inkunu nogħġbu lilek
f’kull ma nagħmlu, issa w dejjem.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ħajja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Mulej, imbierkek tul ħajti kollha, ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.

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: Mulej, imbierkek tul ħajti kollha, ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.
Ant. 2: Faħħru lil Alla bl-għana, u għolluh fuq kollox għal dejjem.
Kantiku (Dan 3,57-88.56)
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
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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.
Ant. 2: Faħħru lil Alla bl-għana, u għolluh fuq kollox għal dejjem.
Ant. 3: Il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, u jsebbaħ il-fqajrin bir-rebħa.
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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: Il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, u jsebbaħ il-fqajrin bir-rebħa.
LEZZJONI QASIRA ara Neh 8:9. 10
Qaddis hu dan il-jum quddiem il-Mulej Alla tagħna; la titnehdux u la tibkux. Għax dan
hu jum qaddis quddiem Sidna; la ssewdux qalbkom, għax ferħ il-Mulej hu l-qawwa tagħna.
RESPONSORJU QASIR
R/. Kristu, Bin Alla l-ħaj * Ħenn għalina. Kristu.
V/. Int li kont misħuq minħabba ħżunitna. * Ħenn għalina. Glorja. Kristu.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Sena A
Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.
Sena B
Ġesù mar fil-Galilija, ixandar il-Bxara t-tajba ta’ Alla u jgħid: “Iż-żmien huwa mitmum u ssaltna ta’ Alla waslet: indmu u emmnu fil-Bxara t-tajba”.
Sena Ċ
Matul dawk il-jiem Ġesù ma kiel xejn, u mbagħad, meta għaddew, ħadu l-ġuħ.
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 *
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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
Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.
Sena B
Ġesù mar fil-Galilija, ixandar il-Bxara t-tajba ta’ Alla u jgħid: “Iż-żmien huwa mitmum u ssaltna ta’ Alla waslet: indmu u emmnu fil-Bxara t-tajba”.
Sena Ċ
Matul dawk il-jiem Ġesù ma kiel xejn, u mbagħad, meta għaddew, ħadu l-ġuħ.
PREĊI
Il-Feddej tagħna fit-tjieba tiegħu qalgħalna mingħand il-Missier dan iż-żmien ta’ salvazzjoni.
Inberkuh, u b’wiċċna fl-art nitolbuh u ngħidulu.
Mulej, oħloq fina spirtu ġdid.
Kristu, inti l-ħajja tagħna, li fil-magħmudija tajtna difna mistika miegħek u qajjimtna millġdid għall-ħajja miegħek.
- għinna biex nibqgħu ngħixu dejjem f’din il-ħajja ġdida.
Minn kull fejn għaddejt, Mulej, int kont tagħmel il-ġid lil kulħadd:
- qanqal lilna wkoll biex naħdmu bil-ħerqa għall-ġid tal-bnedmin kollha.
Mexxina int, Mulej, biex ilkoll inħabirku id f’id u nibnu flimkien is-soċjetà tal-bnedmin flgħaqda ta’ l-imħabba:
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- biex qalb waħda flimkien nersqu dejjem lejn l-għaqda tagħna fis-sema.
Tabib tagħna tal-ġisem u r-ruħ, fejjaq il-ġrieħi ta’ qalbna:
- biex inkunu qawwija fit-tħabrik tagħna għall-qdusija.
Missierna
Talba
O Alla li tista’ kollox, bit-taħriġ ta’ kull sena matul ir-Randan imqaddes agħtina li
nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta’ Kristu, u li b’ħajja xierqa niksbu l-frott 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.

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
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Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
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lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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; *
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, *
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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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA 1 Tess 4:1-7
Ħuti, intom ġa tgħallimtu mingħandna kif għandkom tgħixu biex togħġbu lil Alla, u
tabilħaqq hekk qegħdin iġġibu ruħkom; imma aħna nitolbukom u nħeġġukom fil-Mulej Ġesù
biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Alla ma sejjħilniex biex ngħixu fiż-żina, imma fil-qdusija.

253

V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Iż 30:15. 18

LEZZJONI QASIRA

Hekk jgħid Sidi l-Mulej, il-Qaddis ta’ Iżrael: Meta terġgħu lura għandi u tistrieħu, intom
issalvaw; fis-skiet u l-fiduċja qiegħda l-qawwa tagħkom. Għalhekk il-Mulej jistenna biex
jurikom tjubitu, u għalhekk hu jqum biex iħenn għalikom. Għax Alla ġust hu l-Mulej, u hieni
kull min jittama fih.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Dewt 4:29-31
Int tfittex lill-Mulej, Alla tiegħek, u ssibu, jekk tfittxu b’qalbek kollha u b’ruħek kollha.
Fl-hemm tiegħek, meta jiġu fuqek dawn il-ħwejjeġ kollha li ħabbartlek, fl-aħħar mill-aħħar
għad terġa’ lura għand il-Mulej, Alla tiegħek, u inti tisma’ minnu. Għax il-Mulej, Alla tiegħek,
hu Alla ħanin; ma jitilqikx, ma jeqirdikx, anqas ma jinsa l-patt li għamel b’ħalfa ma’
missirijietek.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
O Alla li tista’ kollox, bit-taħriġ ta’ kull sena matul ir-Randan imqaddes agħtina li
nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta’ Kristu, u li b’ħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. Bi Kristu
Sidna. Ammen.
Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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IT-II GĦASAR
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
Agħti widen, Mulej Alla,
nitolbuk bid-dmugħ f’għajnejna:
nersqu lejk f’daż-żmien imqaddes
tar-Randan, sogħbiena u niedma.
Inti li tifli l-qalb tal-bniedem,
taf kemm hi ħilitna dgħajfa;
lejk induru, biex naqilgħu
grazzja w maħfra ta’ ħtijietna.
Dnibna ħafna: jisgħobbina
minn kull ħażen li għamilna;
o Mulej ħanin, f’ġieħ ismek
agħder, aħfer lil min naqsek.
Għinna nrażżnu lil ġisimna
f’dawn il-jiem, b’tagħkis u ċaħda,
sabiex ruħna wkoll tissaffa
minn kull tebgħa ta’ l-imgħoddi.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Lill-Mulej, Alla tiegħek, għandek tadura, u lilu biss taqdi.
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.

255

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: Lill-Mulej, Alla tiegħek, għandek tadura, u lilu biss taqdi.
Ant. 2: Issa hu ż-żmien it-tajjeb, issa hu jum is-salvazzjoni.
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, *
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.
Ant. 2: Issa hu ż-żmien it-tajjeb, issa hu jum is-salvazzjoni.
Ant. 3: Issa aħna telgħin Ġerusalemm, u jseħħ kull ma kitbu l-profeti fuq Bin il-bniedem.
Kantiku 1 Piet 2:21-24
Kristu bata għalikom, †
u ħallielkom eżempju,*
biex timxu fuq il-passi tiegħu.
Hu ebda dnub ma għamel, *
u ebda qerq ma ħareġ minn fommu;
meta għajjruh, ma weġibx bit-tagħjir; †
meta bata, ma qagħadx jhedded; *
imma ħalla f’idejn dak li jagħmel ħaqq bis-sewwa.
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Tgħabba f’ġismu bi dnubietna *
sa fuq l-għuda tas-salib,
biex aħna mmutu għad-dnubiet †
u ngħixu għall-qdusija. *
Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu.
Glorja.
Ant. 3: Issa aħna telgħin Ġerusalemm, u jseħħ kull ma kitbu l-profeti fuq Bin il-bniedem.
LEZZJONI QASIRA

ara 1 Kor 9:24-25

Fl-istadju l-ġerrejja kollha jiġru, imma l-premju jirbħu wieħed. Iġru, mela, ħalli tirbħu.
Kull atleta kollox jieħu bil-qjies, u dawn biex jieħdu kuruna midbiela, imma aħna waħda li ma
tidbielx.
RESPONSORJU QASIR
R/. Mulej, ħares lejna u ħenn għalina * Għax dnibna kontra tiegħek. Mulej.
V/. Kristu, isma’ t-talb umli tagħna. * Għax dnibna kontra tiegħek. Glorja. Mulej.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Sena A
Ġesù qal: “Itlaq xitan! Għax hemm miktub: Lill-Mulej Alla tiegħek għandek tadura, u lilu
biss taqdi”. U ara ġew l-anġli jaqduh.
Sena B
Ishar fuqna, Salvatur etern, u tħallix lit-tentatur jaqbadna bil-qerq tiegħu, għax int kont minn
dejjem l-għajnuna tagħna.
Sena Ċ
Ix-xitan, meta temm dan it-tiġrib kollu, telaq minn ħdejh sa ma jasal il-waqt.
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.
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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
Ġesù qal: “Itlaq xitan! Għax hemm miktub: Lill-Mulej Alla tiegħek għandek tadura, u lilu
biss taqdi”. U ara ġew l-anġli jaqduh.
Sena B
Ishar fuqna, Salvatur etern, u tħallix lit-tentatur jaqbadna bil-qerq tiegħu, għax int kont minn
dejjem l-għajnuna tagħna.
Sena Ċ
Ix-xitan, meta temm dan it-tiġrib kollu, telaq minn ħdejh sa ma jasal il-waqt.
PREĊI
Alla l-Missier ried li, permezz tal-Verb tiegħu, il-poplu l-magħżul tiegħu jitwieled mill-ġdid
miż-żerriegħa tal-ħajja li ma titħassarx u li tibqa’ għal dejjem. Infaħħruh, u nitolbuh b’qalb
umli:
Ħenn għall-poplu tiegħek, Mulej.
Alla ħanin, agħti widen għat-talb li qegħdin nagħmlulek għall-poplu kollu tiegħek:
- ħeġġeġ fih ix-xewqa li jfittex l-għajxien veru tiegħu aktar fil-kelma tiegħek milli fl-ikel ta’
l-art.
Għallimna nħobbu tassew bi mħabba qawwija lill-ulied kollha ta’ din l-art ħelwa li tatna
isimha u lill-bnedmin kollha bla ebda għażla:
- biex ngħinuhom jimxu dejjem ‘il quddiem fis-sliem u l-ġid.
Ħares lejn it-trabi tagħna li ftit ġranet oħra jieħdu twelid ġdid bil-magħmudija:
- agħtihom is-saħħa li jkunu ġebel ħaj fil-bini tad-dar spiritwali tiegħek.
Inti bgħatt lil Ġona biex ixandar l-indiema lin-nies ta’ Ninwè:
- ħenn għal ħutna l-midinbin u semmgħalhom kelmtek f’qalbhom biex iduru lejk.
Imla lill-moribondi bit-tama biex iqawwu qalbhom għall-laqgħa tagħhom ma’ Kristu lImħallef:
- ilqa’ lilhom u lill-mejtin kollha fis-saltna tiegħek biex jithennew bik għal dejjem.
Missierna
Talba
O Alla li tista’ kollox, bit-taħriġ ta’ kull sena matul ir-Randan imqaddes agħtina li
nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta’ Kristu, u li b’ħajja xierqa niksbu l-frott 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.
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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.
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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
Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19).
Int li tgħix għall-kenn ta’ l-Għoli, *
li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,
għid lill-Mulej: †
“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *
Alla tiegħi, jien fik nittama.”
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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.
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
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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
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,
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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-TNEJN
TAL-1 ĠIMGĦA TAR-RANDAN
Salmodija tat-Tnejn tal-1 ġimgħa

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata għalina: 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Salvani, Mulej, f’ġieħ it-tjieba tiegħek.
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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 9A (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.
Intemmu l-għedewwa mħarbtin għal dejjem; †
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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/. Indmu u emmnu fil-bxara t-tajba.
R/. Għax is-saltna ta’ Alla waslet.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 6:2-13
Ġrajja oħra tas-sejħa ta’ Mosè

F’dawk il-jiem: Alla kellem lil Mosè u qallu: “Jiena Jahweh. Jien dehert lil
Abraham, lil Iżakk u lil Ġakobb bħala El-Xaddaj, Alla li jista’ kollox. Imma ismi, Jahweh,
ma għarrafthulhomx. Jiena għamilt ukoll il-patt tiegħi magħhom, li nagħtihom l-art ta'
Kangħan, l-art fejn kienu jiġġerrew fiha bħala barranin. U issa wkoll smajt il-krib ta' wlied
Iżrael, li l-Eġizzjani qegħdin iżommu lsiera, u ftakart fil-patt tiegħi.
Għalhekk għid lil ulied Iżrael: 'Jiena Jahweh, u jiena noħroġkom minn taħt ilmadmad ta' l-Eġittu u neħliskom mill-jasar tagħhom u nifdikom bis-saħħa ta' driegħi
merfugħ u b'għemejjel kbar ta’ ħaqq. Jiena naħtarkom u neħodkom biex tkunu l-poplu
tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom u tkunu tafu li jiena Jahweh, il-Mulej Alla tagħkom, li
ħeliskom minn taħt il-madmad ta' l-Eġittu. U nwassalkom fl-art li jiena, b'idi merfugħa,
ħlift li nagħtiha lil Abraham, lil Iżakk, lil Ġakobb, u li nagħtiha lilkom biex tirtuha. Jiena
hu Jahweh.’ ”
U Mosè kellem hekk lil ulied Iżrael u ma semgħux minnu minħabba l-qtigħ il-qalb
u l-jasar iebes.
Il-Mulej kellem li Mosè u qallu: “Mur kellem lill-Fargħun, is-sultan ta' l-Eġittu, biex
iħalli l-ulied Iżrael jitilqu minn artu.” U Mosè tkellem quddiem il-Mulej, u qal: “Ara, ulied
Iżrael ma semgħux minni, se jisma' minni l-Fargħun, jiena li m’għandix il-ħila
nitkellem?” U l-Mulej kellem lil Mosè u 'l Aron u wissiehom dwar ulied Iżrael u lFargħun, sultan ta' l-Eġittu, biex noħorġu 'l ulied Iżrael mill-art ta' l-Eġittu.
RESPONSORJU 1 Piet 2:9a. 10a; Eż 6:7a. 6
R/. Intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih, li darba ma
kontux poplu, issa poplu ta’ Alla: * Neħodkom biex tkunu l-poplu tiegħi, u jiena nkun Alla
tagħkom.
V/. Jiena Jahweh, u jiena noħroġkom minn taħt il-madmad ta’ l-Eġittu, u neħliskom bis-saħħa
ta’ driegħi merfugħ, * Neħodkom biex tkunu l-poplu tiegħi, u jiena nkun Alla tagħkom.
LEZZJONI II
Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof San Girgor Nazjanzenu
Nuru ‘l xulxin it-tjieba li Alla juri lilna
Agħraf min hu dak li tak l-eżistenza, li tak in-nifs li tieħu, id-dehen u l-għaqal, u, fuq
kollox, min tak il-grazzja li tagħraf lil Alla, tittama fis-saltna tas-sema, u tħares lejn il-glorja,
issa qisu f’mera mċajpra, u mbagħad fid-dehra sħiħa u safja. Agħraf min għamlek iben ta’ Alla
werriet ma’ Kristu, anzi, nissogra ngħid, għamlek ukoll alla. Minn fejn ġiek dan kollu?
Mingħand min?
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Jew, biex insemmi ħwejjeġ żgħar li tista’ tarahom b’għajnejk, min tak id-don u l-ġid li
tista’ tħares lejn il-ġmiel tas-sema, il-ġirja tax-xemx, il-bjuda tal-qamar, il-kotra tal-kwiekeb,
u l-ordni u l-armonija li tilmaħ f’dawn il-ħlejjaq kollha bħal daqq ħelu ta’ arpa?
Min jagħtik ix-xita, il-frott ta’ l-art, l-ikel, l-għerf tas-snajja’, id-djar fejn toqgħod, illiġijiet, it-treġija ta’ l-istat, il-ħajja ta’ sliem u hedu tas-soċjetà, il-ħbiberija u d-dħulija ma’
dawk li għandek xi rabta magħhom?
Min ipprovdielek l-annimali, xi wħud domestiċi, oħrajn jaqduk fil-ħidma tiegħek, u
oħrajn qegħdin għall-ikel tiegħek?
Min għamlek sid u sultan ta’ kull ma hawn fid-dinja?
U biex ma noqgħodx insemmi kollox ħaġa ħaġa, min tak dak kollu li jagħmel lillbniedem ogħla mill-annimali l-oħra kollha?
M’hux Alla, li issa qiegħed jitolbok tpattilu tjubitu għal dan kollu? U wara dan il-ġid
kollu li rċevejna jew li nittamaw mingħandu, ma jmissniex nistħu jekk ma nagħtux xhieda
għallinqas tal-ġenerożità tagħna mal-proxxmu? Hu, għalkemm Alla u Sidna, ma jistħix
jissejjaħ ukoll Missierna; għandna ħila aħna nagħlqu qalbna għal ta’ madwarna?
Le, ħuti u ħbieb tiegħi, le! Ma jkun qatt li namministraw ħażin il-ġid li Alla jafdalna bi
grazzja tiegħu; għax inkella tkun tgħodd għalina l-kelma ta’ San Pietru li qal: Istħu, intom li
żżommu ħwejjeġ ħaddieħor, fittxu li ssiru tixbhu lil Alla li jagħmel kollox sewwa, u ma jibqax
fqir wieħed.
Inqisu li ma noqogħdux nitħabtu biex inġemmgħu u ngeddsu flejjes waqt li nħallu ‘l
ħaddieħor fin-nieqes, biex ma narawx mixħuta ma’ wiċċna t-tehdida iebsa tal-profeta Għamos,
li qal: Ejjew issa, intom li tgħidu: Il-qamar ġdid meta se jgħaddi ħa nbigħu l-qamħ? Meta se
jgħaddi s-Sibt ħa nferrgħu x-xgħir?
Nimxu, mela, skond l-ewwel u l-aqwa liġi ta’ Alla, li jibgħat ix-xita tiegħu fuq it-tajbin
u fuq il-midinbin, u jtella’ x-xemx tiegħu xorta waħda għal kulħadd; hu jiftaħ il-qalba ta’ l-art,
l-għejun u l-widien u l-foresti, u jxerred il-ġid tagħhom fuq kull ma jieħu n-nifs fuq l-art; hu
jberraħ l-ajru għat-tjur u jfawwar l-ibħra għall-bhejjem li jgħixu fihom; hu jagħti b’idejh
miftuħa lil kulħadd il-ħwejjeġ meħtieġa għall-ħajja, u ma jħalli ‘l ħadd iżommhom taħt ilħakma tiegħu, jew jagħlaqhom b’xi liġi, jew jagħmlilhom tarf b’xi mod; imma joffri kollox listess għal kulħadd, b’kotra bla qjies, u ma jħalli ‘l ħadd nieqes minn xejn. U dan jagħmlu
kemm biex jagħni bl-istess doni d-dinjità tal-bniedem li hi l-istess f’kulħadd, kemm biex juri lgħana tat-tjieba tiegħu.
RESPONSORJU ara Lq 6:35; Mt 5:45; Lq 6:36
R/. Ħobbu l-għedewwa tagħkom, agħmlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura,
biex tkunu wlied Missierkom; * Għax hu jtella’ x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq ittajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min m’huwiex.
V/. Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom. * Għax hu jtella’ x-xemx sew fuq il-ħżiena u
sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min m’huwiex.
TALBA
Reġġagħna lura lejk, o Alla, Salvatur tagħna, u saħħaħ lil ruħna bit-tagħlim qaddis
tiegħek, biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta’ ġid għalina. 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.
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IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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.
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.
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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.
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.
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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!
Glorja.
Ant. 3: Qimu l-Mulej fl-għamara mqaddsa tiegħu.
LEZZJONI QASIRA Eż 19:4-6a
Jiena rfajtkom fuq ġwienaħ l-ajkli u ressaqtkom lejja. Issa, jekk tisimgħu sewwa
leħni u tħarsu l-patt tiegħi, intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-ġnus kollha. Għaliex l-art
kollha kemm hi hija tiegħi. Tkunu għalija saltna ta’ qassisin, ġens qaddis.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Ejjew, imberkin minn Missieri, ħudu s-saltna, li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja.
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *
għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *
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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:
Ejjew, imberkin minn Missieri, ħudu s-saltna, li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja.
PREĊI
Ikun imbierek is-Salvatur tagħna Ġesù, li bil-mewt tiegħu fetħilna t-triq tas-salvazzjoni.
Nitolbuh u ngħidulu:
Mulej, mexxi l-poplu tiegħek fit-triq id-dritta.
Alla ħanin, inti tajtna ħajja ġdida bil-magħmudija:
- agħmel li nsiru nixbħuk dejjem iżjed.
Agħtina rieda tajba biex illum nagħmlu l-ġid u nferrħu lil dawk li huma fil-bżonn:
- ħallina nsibu lilek f’dawk li aħna ngħinu.
Dawwalna biex nagħmlu biss dak li hu tajjeb, dritt u sewwa quddiemek:
- u ħajjarna nfittxu dejjem lilek b’qalbna kollha.
Fit-tjieba tiegħek aħfrilna n-nuqqasijiet kollha li għamilna kontra l-għaqda fil-familja tiegħek:
- u agħtina l-grazzja li nkunu lkoll qalb waħda u ruħ waħda bejnietna.
Missierna
Talba
Reġġagħna lura lejk, o Alla, Salvatur tagħna, u saħħaħ lil ruħna bit-tagħlim qaddis
tiegħek, biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta’ ġid għalina. B’Ibnek Ġesù
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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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
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biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.

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; *
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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 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, *
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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, *
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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Għerf 11:23-24a
Mulej, int tħenn għal kulħadd, għax inti tista’ kollox ; int tagħlaq għajnejk għaddnubiet tal-bnedmin, biex huma jindmu minnhom. Għax inti tħobb il-ħlejjaq kollha, u ma
tistmell xejn minn kull ma għamilt.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Eżek 18:23

LEZZJONI QASIRA

Forsi jien togħġobni l-mewt tal-bniedem il-ħażin ? – jgħid Sidi l-Mulej ; m’hux
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix ?
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V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA ara Iż 58:6a. 7
Aqsam ħobżok ma’ min hu bil-ġuħ, u daħħal f’darek l-imsejken bla saqaf; libbes lil min
hu għarwien, u n-nies ta’ darek tinsihomx.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Reġġagħna lura lejk, o Alla, Salvatur tagħna, u saħħaħ lil ruħna bit-tagħlim qaddis
tiegħek, biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta’ ġid għalina. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
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Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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?
279

Min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb, *
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.
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 fl-art u kull ma hu fis-sema.
Glorja.
Ant. 3: Alla ddestinana li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta’ Ibnu.
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LEZZJONI QASIRA

Rum 12:1-2

Nitlobkom, ħuti, għall-ħniena ta’ Alla, offru ġisimkom bħala vittma ħajja, qaddisa,
li togħġob lil Alla, b’qima spiritwali. Timxux max-xejra ta’ din id-dinja, iżda nbidlu skond
it-tiġdid ta’ moħħkom, biex iseħħilkom tagħrfu x’inhi r-rieda ta’ Alla, x’inhu t-tajjeb,
x’inhu li jogħġob, x’inhu s-sewwa.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Il-Mulej jgħid: Kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh
miegħi.
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-Mulej jgħid: Kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh
miegħi.
PREĊI
Il-Mulej Ġesù Kristu salva lilna, il-poplu tiegħu, minn dnubietna. Nerfgħu lejh it-talb umli
tagħna u ngħidulu:
Ġesù, Bin David, ikollok ħniena minna.
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Kristu, nitolbuk għall-Knisja mqaddsa tiegħek, li għaliha tajt lilek innifsek biex tqaddisha
billi tnaddafha bil-ħasil ta’ l-ilma flimkien mal-kelma tal-ħajja:
- ibqa’ dejjem ġeddidha u naddafha permezz ta’ l-indiema.
Mgħallem tajjeb, uri liż-żgħażagħ tagħna t-triq li int għażilt għal kull wieħed u waħda
minnhom:
- għinhom biex jagħrfuha u jimxu fiha għall-ġid tagħhom.
Int li ħennejt għal kull min kien nieqes minn saħħtu, qawwi t-tama tal-morda tagħna u
fejjaqhom:
- agħtina li nieħdu ħsiebhom sewwa u ngħinuhom.
Agħmel li ma nneħħu qatt minn quddiem għajnejna d-dinjità li tajtna permezz talmagħmudija:
- biex hekk iseħħilna ngħixu dejjem għalik.
Agħti s-sliem ta’ dejjem lil ħutna l-mejtin u ilqagħhom fil-glorja:
- agħti lilna wkoll il-grazzja li xi darba nsaltnu magħhom.
Missierna
Talba
Reġġagħna lura lejk, o Alla, Salvatur tagħna, u saħħaħ lil ruħna bit-tagħlim qaddis
tiegħek, biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta’ ġid għalina. 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.
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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. 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, *
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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.:
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;
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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
Mulej, agħtina l-mistrieħ għas-saħħa ta’ ġisimna, u agħmel li dak li żrajna llum bilħidma 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.
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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
TAL-1 ĠIMGĦA TAR-RANDAN
Salmodija tat-Tlieta tal-1 ġimgħa
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Il-Mulej jagħmel ħaqq ġust lill-foqra.
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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, *
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, *
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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/. Issa hu ż-żmien it-tajjeb.
R/. Issa hu jum is-salvazzjoni.
LEZZJONI 1
Eż 6:29-7:25

Qari mill-Ktieb tal-Eżodu

L-ewwel kastig ta’ l-Eġittu
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Il-Mulej kien qal lil Mosè : “Jiena Jahweh: għid lill-Fargħun kull ma jiena se
ngħidlek.” U Mosè wieġeb quddiem il-Mulej: “Hawn jiena, jiena m'għandix ħila
nitkellem, u kif jisma’ minni l-Fargħun?”
U l-Mulej wieġeb lil Mosè: “Arani, jien nagħmlek qisek Alla għall-Fargħun: u Aron, ħuk,
ikun il-profeta tiegħek. Int tgħidlu kulma nwissik jien, u Aron, ħuk, ikellem lill-Fargħun
biex jibgħat lil ulied Iżrael minn artu. U jiena nwebbes qalb il-Fargħun u, għalkemm
nagħmel kotra ta' sinjali u mirakli fl-art ta' l-Eġittu, b'dankollu l-Fargħun ma jismax
minnkom. U nmidd idejja fuq l-Eġittu u noħroġ il-qtajja' tal-poplu tiegħi, 'l ulied Iżrael,
mill-art ta' l-Eġittu b'kastigi ta’ ħaqq mill-akbar. U l-Eġizzjani mbagħad jagħrfu li jiena lMulej, meta nmidd idejja fuq l-Eġittu, u noħroġ lil ulied Iżrael minn ġo nofshom.”
Mosè u Aron hekk għamlu, kif ordnalhom il-Mulej. U Mosè kellu tmenin sena u
Aron tlieta u tmenin meta kellmu lill-Fargħun.
U l-Mulej kellem lil Mosè u 'l Aron u qalilhom: ”Meta l-Fargħun ikellimkom u
jgħidilkom: 'Agħmlu xi miraklu', inti għid lil Aron: 'Ħu l-bastun tiegħek, u ixħtu fl-art
quddiem il-Fargħun’. Dan isir serp.” U Mosè u Aron marru quddiem il-Fargħun u għamlu
hekk kif ordnalhom il-Mulej: Aron xeħet il-bastun tiegħu quddiem il-Fargħun u quddiem
il-qaddejja tiegħu, u sar serp. Imbagħad il-Fargħun sejjaħ l-għorrief u s-saħħara u għamlu
hekk huma wkoll, is-saħħara bis-sħarijiet tagħhom: kull wieħed xeħet il-bastun tiegħu u
saru sriep. Imma l-ħatar ta' Aron bala' l-bsaten tagħhom. Il-qalb tal-Fargħun twebbset, u
ma semax minnhom, kif kien tkellem il-Mulej.
U l-Mulej qal lil Mosè: “Qalb il-Fargħun twebbset, u ma jridx jitlaq il-poplu. Mur
għand il-Fargħun fil-għodu, hu u ħiereġ lejn ix-xmara, u oqgħod stennieh ħdejn ix-xatt
biex tkellmu, u ħu f'idejk il-bastun li kien inbidel f'serp. U int għidlu: 'Il-Mulej, Alla talGħebrej, bagħatni għandek ngħidlek: Itlaq il-poplu tiegħi biex jagħtini qima fid-deżert, u
inti s'issa ma smajtx sa issa. Dan jgħid il-Mulej: ’Arani se naħbat bil-bastun li għandi f’idi
l-ilma tan-Nil u jsir demm, u jmut il-ħut li hemm fin-Nil, u n-Nil tinten u l-Eġizzjani
jiddardru jixorbu minnha.’ ” U l-Mulej kellem lil Mosè: “Għid lil Aron: ”Ħu l-bastun
tiegħek u midd idejk fuq l-ilmijiet ta' l-Eġittu, fuq ix-xmajjar tagħhom, fuq is-swieqi
tagħhom, fuq l-għadajjar u l-ġwiebi kollha ta' l-ilma tagħhom, u dawn isiru demm. U jkun
hemm id-demm ma' l-art kollha ta' l-Eġittu, sew fil-ġarar ta' l-għuda sew fil-ġarar talġebel.’ ”
U għamlu hekk Mosè u Aron, kif ordnalhom il-Mulej. Aron refa' idu u ħabat l-ilma
tan-Nil quddiem il-Fargħun u l-qaddejja tiegħu. U l-ilma kollu li hemm fin-Nil sar demm.
U l-ħut li hemm fix-xmara miet, u nitnet in-Nil u l-Eġizzjani ma setgħux jixorbu mill-ilma
tan-Nil. U kien hemm id-demm ma' l-art kollha ta' l-Eġittu; u s-saħħara Eġizzjani għamlu
hekk ukoll bis-sħarijiet tagħhom. U qalb il-Fargħun twebbset u ma tahomx widen, bħalma
kien qalilhom il-Mulej. Il-Fargħun dar u reġa’ lura f'daru, u anqas fuq dan ma qagħad
jaħseb. U l-Eġizzjani ħaffru madwar ix-xmara għall-ilma x'jixorbu, għaliex ma setgħux
jixorbu mill-ilma tax-xmara. Għaddew sebat ijiem minn meta l-Mulej laqat ix-xmara.
RESPONSORJU ara Apok 16:4-5. 6. 7
R/. L-Anġlu ferragħ il-bieqja tiegħu fuq ix-xmajjar, u dawn saru demm. U smajt Anġlu jgħid:
Ġust int, Mulej, u qaddis, għax għamilt ħaqq minn dawn: * Għax huma xerrdu demm ilqaddisin u l-profeti.
V/. U smajt Anġlu ieħor minn ħdejn l-altar jgħid: Iva, Mulej, Alla li tista’ kollox, veri u ġusti
huma l-ġudizzji tiegħek. * Għax huma xerrdu demm il-qaddisin u l-profeti.
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LEZZJONI II
Qari mit-Trattat fuq it-Talba ta’ Sidna, ta’ San Ċiprijani, isqof u martri
Min tana l-ħajja, għallimna wkoll nitolbu
It-twissijiet ta’ l-Evanġelju, ħuti għeżież, mhumiex ħaġ’oħra ħlief tagħlim ta’ Alla,
huma s-sisien tat-tama li rridu nibnu, il-kolonni tal-fidi li rridu nsaħħu, l-għajxien tal-qalb li
rridu nqawwu, it-tmun tal-vjagg li rridu nagħmlu, l-għajnuna għas-salvazzjoni li rridu niksbu.
Huma jagħtu l-għerf spiritwali lil dawk li jemmnu u jridu jitgħallmu f’din id-dinja, biex
iwassluhom fis-saltna tas-sema.
Permezz tal-qaddejja tiegħu l-profeti Alla ried jgħidilna u jsemmgħalna bosta ħwejjeġ.
Iżda wisq akbar huma l-ħwejjeġ li qalilna Ibnu, meta Alla b’leħnu stess tana xhieda tad-diskors
li kien qal permezz tal-profeti, mhux iżjed biex jordna lill-poplu tiegħu jħejjilu t-triq qabel ma
jiġi imma hu nnifsu ġie biex jiftħilna u jurina t-triq, biex aħna, li konna għomja u bla ħsieb ta’
xejn, nimtlew bid-dawl tal-grazzja u naqbdu t-triq tal-ħajja wara l-mexxej tagħna l-Mulej.
Dan Alla, li sar bniedem, tana twissijiet u preċetti ta’ fejda kbira, biex bihom il-poplu
jaħseb għas-salvazzjoni tiegħu. Fosthom qalilna kif għandna nitolbu, wissiena u wriena
x’għandna nitolbu. Min tana l-ħajja għallimna wkoll nitolbu. Dan għamlu b’dik l-istess tjieba
li biha tana l-grazzja l-oħra li għoġbu jxerred fuqna, biex il-Missier jismagħna aktar malajr jekk
induru lejh bit-talba li għallimna Ibnu stess.
Hu kien diġà ħabbrilna li kellha tiġi siegħa meta dawk li tassew jaduraw jibdew
jaduraw fl-ispirtu u l-verità. U hu żamm kelmtu biex aħna, wara li hu jqaddisna u jimliena blispirtu u l-verità, nibdew nagħmlu adorazzjoni vera u spiritwali skond dik l-għamla ta’ talb li
tana hu.
Għax liema talba tista’ tkun iżjed spiritwali minn dik li tana min bagħtilna l-Ispirtu sSantu? Liema talba tista’ tkun iżjed vera quddiem il-Missier minn dik li semmgħalna b’fommu
stess Ibnu, li hu l-verità? Tant li, li jekk aħna nitolbu mod ieħor minn kif għallimna hu, ma
nkunux biss bla moħħ iżda wkoll ħatja b’dik il-ħtija li stħaqqilna ċ-ċanfira tiegħu meta qal:
Intom twarrbu l-kmandament ta’ Alla u tqiegħdu minfloku t-tradizzjoni tagħkom.
Mela, ħuti għeżież, ejjew nitolbu kif għallimna Alla, ta’ mgħallem tagħna li hu. Ħa tkun
għal qalbna u midħla tagħna t-talba li nagħmlu lil Alla kif ordnalna hu, ħa titla’ sa widnejh ittalba ta’ Kristu.
Fiha l-Missier jagħraf kliem Ibnu li kif jgħammar ġewwa qalbna hekk ukoll jinstema’
f’leħinna. U billi hu l-avukat tagħna li jidħol għalina l-midinbin quddiem il-Missier, meta aħna
l-ħatja nitolbuh il-maħfra ta’ dnubietna nkunu ninqdew bil-kliem ta’ l-istess avukat tagħna.
Għax ladarba hu qalilna: Kull ma titolbu lill-Missier f’ismi, hu jagħtihulkom, kemm naqilgħu
iżjed malajr mingħandu kulma nitolbuh f’isem Kristu jekk nitolbuhulu bit-talba ta’ Ibnu stess?
RESPONSORJU Ġw 14:13; 16:24
R/. Sa issa ma tlabtu xejn f’ismi, * Itolbu u taqilgħu, biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ.
V/. Jekk titolbu xi ħaġa f’ismi, jiena nagħmilha, biex il-Missier ikun igglorifikat f’Ibnu.
* Itolbu u taqilgħu, biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ.
TALBA
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Ħares, Mulej, lejn il-familja tiegħek, u agħmel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa
tiegħek, aħna u nitrażżnu u nżommu l-qjies fil-ħwejjeġ tal-ġisem. 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.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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.
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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: Min għandu jdejh indaf u qalbu safja jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej.
Ant. 2: F’dak kollu li intom tagħmlu, għollu bit-tifħir lis-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, *
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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 lis-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; *
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.
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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 Ġoel 2:12-13
Erġgħu duru lejja b’qalbkom kollha, bis-sawm, bil-biki u t-tnehid. Ċarrtu qlubkom,
u mhux ilbieskom, u erġgħu duru lejn il-Mulej Alla tagħkom, għax hu ħanin u jagħder,
idum biex jinkorla, u kollu tjieba, u jisgħobbih għall-ħażen.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli 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’
tul ħajjitna kollha, *
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.
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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, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu.
PREĊI
Ikun imbierek Sidna Ġesù, li tana lilu nnifsu bħala l-ħobż nieżel mis-sema. Nerfgħu lejh it-talb
tagħna u ngħidulu:
Kristu, ħobż u għajnuna spiritwali tagħna, kun il-qawwa tagħna.
Mulej, inti titmagħna bl-ikel ewkaristiku:
- agħtina sehem sħiħ mis-sagrifiċċju tal-Għid.
Għallimna ngħożżu l-kelma tiegħek b’qalb tajba u sinċiera:
- għinna nagħmlu l-frott tagħha billi nżommu sħiħ.
Imliena bil-ħeġġa biex inħabirku u nibnu id f’id miegħek ordni soċjali tajjeb:
- agħtina li b’din il-ħidma tagħna fil-Knisja nwasslu aħjar u ma’ kullimkien l-aħbar sabiħa
tal-paċi.
Aħna ħatja, Mulej, għax dnibna kontra tiegħek:
- aħfrilna ħżunitna u salvana bil-grazzja tiegħek.
Missierna
Talba
Ħares, Mulej, lejn il-familja tiegħek, u agħmel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa
tiegħek, aħna u nitrażżnu u nżommu l-qjies fil-ħwejjeġ tal-ġisem. 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.
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Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
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Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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, *
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.
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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,
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.
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Fid-Disgħa ta’ filgħodu
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Ġoel 2:17
Bejn il-loġġa u l-altar ħa jibku l-qassisin, qaddejja tal-Mulej! U ħa jgħidu: Ħenn għallpoplu tiegħek, Mulej, u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa’ għaż-żebliħ biex jiġi fi lsien il-ġnus!
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Ġer 3:25b

LEZZJONI QASIRA

Dnibna kontra l-Mulej Alla tagħna, aħna u missirijietna, minn żgħożitna sa llum, u
ma tajniex widen għas-sejħa tal-Mulej Alla tagħna.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Iż 58:1-2a
Għajjat kemm tiflaħ, u la tiskotx! Għolli leħnek bħal tromba! Dnubhom uri lill-poplu
tiegħi, u ħtijiethom lil dar Ġakobb! Lili kuljum ifittxu, jixtiequ jagħrfu t-triqat tiegħi,
bħallikieku ġens li jagħmel is-sewwa u li ma ħalliex l-ordnijiet ġusti ta’ Alla tiegħu.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.

Talba
Ħares, Mulej, lejn il-familja tiegħek, u agħmel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa
tiegħek, aħna u nitrażżnu u nżommu l-qjies fil-ħwejjeġ tal-ġisem. Bi Kristu Sidna. Ammen.
Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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L-GĦASAR
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Il-Mulej sebbaħ 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.
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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 sebbaħ 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, *
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.
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)
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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.
Ant. 3: Mulej, għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin.
Ġak 2:14. 17. 18b

LEZZJONI QASIRA

X’jiswa’, ħuti, li wieħed jgħid li għandu l-fidi, jekk ma jurihiex fl-għemil tiegħu?
Jaqaw tista’ ssalvah fidi bħal din? Il-fidi, jekk ma jkollhiex l-għemil, hi mejta fiha nfisha.
Urini l-fidi tiegħek mingħajr l-għemil, u jiena l-fidi tiegħi nurihielek mill-għemil tiegħi.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla: Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Int, meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta’ ġewwa, agħlaq il-bieb warajk, u itlob lil
Missierek.
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.
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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:
Int, meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta’ ġewwa, agħlaq il-bieb warajk, u itlob lil
Missierek.
PREĊI
Sidna Ġesù wissiena biex nishru u nitolbu, ħalli ma naqgħux fit-tiġrib. Nitolbu, mela, b’ħeġġa
kbira u ngħidu:
Agħtina widen, Mulej, u ħenn għalina.
Mulej Ġesù, int wegħedtna li tkun fostna meta nkunu miġbura f’ismek fit-talb:
- agħmel li nitolbu dejjem miegħek lill-Missier fl-Ispirtu s-Santu.
Għarus divin, naddaf lill-Knisja għażiża tiegħek minn kull tebgħa:
- wettaqha fit-tama u mexxiha bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu.
Int, li tħobb lill-bnedmin, agħmel li naħsbu b’ħerqa kbira fil-proxxmu tagħna, kif ikkmandajt
lil kull wieħed minna:
- agħtina li, permezz ta’ din l-imħabba tagħna, kulħadd iseħħlu jara ċar id-dawl tassalvazzjoni tiegħek.
Sultan tas-sliem, xerred bil-qawwa s-sliem tiegħek fid-dinja:
- ħa tinħass dejjem iżjed kullimkien il-preżenza tiegħek bħala salvatur.
Iftaħ il-bieb tal-ħajja ta’ dejjem lil ħutna l-mejtin kollha:
- ilqagħhom fil-glorja, fejn ma hemmx iżjed taħsir.
Missierna
Talba
Ħares, Mulej, lejn il-familja tiegħek, u agħmel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa
tiegħek, aħna u nitrażżnu u nżommu l-qjies fil-ħwejjeġ tal-ġisem. 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.
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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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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.
Għax l-għadu għamel għalija, *
ma' l-art tefagħni taħt riġlejh;
fid-dlam xeħetni ngħammar, *
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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.
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:
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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.
jew
Is-sliem, o Sultana
310

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-I ĠIMGĦA TAR-RANDAN
Salmodija tal-Erbgħa tal-1 ġimgħa

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata għalina: 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Mulej, qawwa tiegħi, agħmel li nkun inħobbok.
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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.
U dehru qigħan il-baħar, *
nkixfu s-sisien ta' l-art,
mat-theddida tiegħek, Mulej, *
man-nefħa ta' mnifsejk.
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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/. Erġgħu duru lejn Alla u indmu
R/. Iġġeddu fil-qalb u fl-ispirtu.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 10:21-11:10
Il-kastig tad-dlamijiet
u t-tħabbira tal-kastig ta’ l-iben il-kbir
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Il-Mulej qal lil Mosè: “Erfa' idek lejn is-sema, ħa taqa' dalma fuq l-Eġittu, dalma li
tmissha b'idejk.” U Mosè għolla idu lejn is-sema, u saret dalma qawwija fl-art kollha ta' lEġittu għal tlitt ijiem. Ma kinux jaraw wieħed lil ieħor, u ħadd ma qam għal tlitt ijiem sħaħ
minħabba d-dlam. U fejn kienu joqogħdu wlied Iżrael kien hemm id-dawl.
U l-Fargħun bagħat għal Mosè u qallu: “Morru agħtu qima lill-Mulej. Biss innagħaġ u l-baqar tagħkom ħalluhom warajkom ; ħudu magħkom 'l uliedkom biss.” U Mosè
wieġeb: “Int trid tagħtina f'idejna wkoll vittmi għas-sagrifiċċji u l-offerti lill-Mulej, Alla
tagħna. L-imrieħel tagħna għandhom jiġu magħna; ma għandu jibqa' anqas difer wieħed
għax minnhom irridu nieħdu biex nagħtu qima lill-Mulej, u aħna ma nafux biex se nqimu
lill-Mulej qabel ma naslu hemm.”
Imma l-Mulej webbes il-qalb tal-Fargħun, u ma riedx jitlaqhom. U l-Fargħun qallu:
“Itlaq minn quddiemi. Qis li ma tiġix iżjed tara wiċċi, għax dak in-nhar li tara wiċċi tmut.”
U Mosè wieġeb: “Kif għedt int, ma narax wiċċek iżjed.”
U l-Mulej qal lil Mosè: “Baqagħli kastig ieħor x'inġib fuq il-Fargħun u l-Eġizzjani,
u wara dan jitlaqkom minn hawn. U meta jħallikom tmorru, ikeċċikom minn hawn
għalkollox. Kellem mela n-nies u għidilhom biex jitolbu, kull raġel mingħand ħabibu, u
kull mara mingħand il-ġara, ħwejjeġ tad-deheb u ħwejjeġ tal-fidda.” U l-Mulej għamel li
l-poplu jsib ħniena ma' l-Eġizzjani. U Mosè kien raġel kbir ħafna fl-art ta' l-Eġittu, sew
f'għajnejn il-qaddejja tal-Fargħun sew f'għajnejn il-poplu.
U Mosè qal: “Dan jgħid il-Mulej: ‘Għal xi nofs il-lejl, illejla, jiena noħroġ f'nofs lEġizzjani, u jmut iben il-kbir fid-djar ta' l-Eġizzjani, mill-kbir tal-Fargħun li għad joqgħod
fuq it-tron, sal-kbir ta' l-ilsira, li ddawwar il-mitħna, u kull ferħ ta' l-ewwel tal-bhejjem. U
jkun hemm twerżiqa waħda kbira fl-art kollha ta' l-Eġittu li bħalha la qatt kien hawn, u
anqas ikun hawn. U kontra wlied Iżrael lanqas kelb ma jinbaħ, la kontra n-nies u anqas
kontra l-bhejjem. Biex tkunu tafu li l-Mulej għamel għażla bejn l-Eġizzjani u bejn ulied
Iżrael. U dawn il-qaddejja tiegħek kollha jinżlu u jmilu quddiemi u jgħidu: 'Oħroġ int u lpoplu kollu li jimxi warajk!' Mbagħad wara dan noħroġ Jien.”
U l-Mulej qal lil Mosè: “Il-Fargħun ma jagħtikomx widen, biex l-għeġubijiet kbar
tiegħi jitkattru fl-Eġittu.” U Mosè u Aron għamlu dawn l-għeġubijiet kollha quddiem ilFargħun. Imma l-Mulej webbes qalb il-Fargħun u dan ma telaqx lil ulied Iżrael mill-art
tiegħu.
RESPONSORJU

ara Għerf 18:4; 17:20; 18:1

R/. Kien ħaqqhom jibqgħu fid-dlam huma li żammew imjassra ‘l uliedek, * Minnhom kellhu
jingħata lid-dinja d-dawl tal-liġi li qatt ma jintemm.
V/. Fuq l-Eġizzjani nfirex lejl tqil, imma għall-qaddisin tiegħek idda dawl kbir: * Minnhom
kellu jingħata lid-dinja d-dawl tal-liġi li qatt ma jintemm.
LEZZJONI II
Qari mit-Tifsiriet ta’ l-isqof San Afraat
Iċ-ċirkonċiżjoni tal-qalb
Il-liġi u l-patt tbiddlu għalkollox. Alla biddel l-ewwel patt tiegħu ma’ Adam, u minfloku
għamel ieħor ma’ Noè; mbagħad għamel ieħor ma’ Abraham, u biddlu f’ieħor ġdid ma’ Mosè,
Alla f’dan l-aħħar żmien tana patt ieħor biex ma jitbiddel qatt iżjed. Lil Adam għamillu liġi
biex ma jikolx mis-siġra tal-ħajja; lil Noè qegħedlu l-qawsalla fis-sħab; u lil Abraham, wara li
316

għażlu għax hu emmen fih, tah iċ-ċirkonċiżjoni bħala s-sinjal li minnu jingħaraf nislu. Lil Mosè
mbagħad tah il-ħaruf ta’ l-Għid, is-sagrifiċċju tat-tpattija għall-poplu.
Kull wieħed minn dawn il-pattijiet kellu sura għalih. Imma lill-awtur tagħhom togħġbu
l-iżjed dik iċ-ċirkonċiżjoni li minnha tkellem Ġeremija meta semma ċ-ċirkonċiżjoni tal-qalb,
jiġifieri t-tnaddif ta’ qalbna minn kull ħażen. Jekk sħiħ kien il-patt ta’ Alla ma’ Abraham, dan
il-patt l-ieħor ma hux biss sħiħ iżda wkoll ma jitħassarx, u ma jistax iżjed iġib miegħu liġi oħra
li, sew dawk li huma taħt il-liġi u sew dawk li m’humiex, jibdew iqisuha bħala xi obbligu ġdid.
Alla ta l-liġi lil Mosè, bl-osservanzi u l-preċetti tagħha. Meta l-poplu ma ħarishomx
iżjed, Alla ma ħallihomx iseħħu iżjed, u wiegħed patt ġdid li, kif qal, kellu jieħu sura oħra,
għalkemm l-awtur tat-tnejn hu l-istess wieħed. U l-patt il-ġdid li wiegħed huwa dan: Ilkoll
kemm huma jkunu jafuni, mill-kbir saż-żgħir. U f’dan il-patt ma hemmx iżjed iċ-ċirkonċiżjoni
tal-ġisem bħala s-sinjal tal-poplu.
Nafu tajjeb li Alla f’kull żmien ta liġijiet li baqgħu jseħħu sakemm għoġob lilu, u
mbagħad żmienhom għadda: għax, kif jgħid l-Appostlu, fl-imgħoddi s-saltna ta’ Alla kienet
tidher f’kull żmien taħt ħafna xbihat.
Alla tagħna jgħid is-sewwa, u l-kmandamenti tiegħu huma ta’ min joqgħod fuqhom
għalkollox; kull patt li għamel kien sħiħ u veru fi żmienu, kif turina l-ġrajja. Mela dawk li
jieħdu ċ-ċirkonċiżjoni tal-qalb jirċievu l-ħajja, u jerġgħu jieħdu ċ-ċirkonċiżjoni fil-Ġordan
veru, il-magħmudija għall-maħfra tad-dnubiet.
Ġożwè, bin Nun, wara li qasam ix-xmara Ġordan mal-poplu tiegħu, reġa’ tahom iċċirkonċiżjoni bi xfar taż-żnied. Lill-ġnus li jemmnu fis-salvatur tagħna Ġesù u jgħaddu millilma tal-magħmudija, il-Mulej jagħtihom ċirkonċiżjoni oħra, dik tal-qalb, magħmula bix-xabla
tal-kelma tiegħu li taqta’ aktar minn xabla b’żewġt ixfar.
Ġożwè, bin-Nun, daħħal lill-poplu fl-art imwiegħda. Is-salvatur tagħna Ġesù jwiegħed
art il-ħajja lil dawk kollha li jgħaddu mill-Ġordan veru u jemmnu u jieħdu ċ-ċirkonċiżjoni talqalb.
Hienja, iva, dawk li jieħdu din iċ-ċirkonċiżjoni, jiġifieri dawk li jnaddfu qalbhom millħażen u li jitwieldu mill-ilma tat-tieni ċirkonċiżjoni. Dawn ikollhom il-wirt ma’ Abraham,
missierna fil-fidi u missier il-ġnus kollha, li Alla qieslu l-fidi tiegħu b’ġustifikazzjoni.
RESPONSORJU ara Lhud 8:8b. 10b; ara 2 Kor 3:3
R/. Jiena nagħmel patt ġdid mad-dar ta’ Iżrael; inqiegħed il-liġi tiegħi f’moħħhom. *
Niktibha f’qalbhom, mhux bil-linka imma bl-ispirtu ta’ Alla l-ħaj.
V/. Nagħtihom il-liġi tiegħi miktuba mhux fuq twavel tal-ġebel, imma fuq il-qlub,
twavel tal-laħam. * Niktibha f’qalbhom mhux bil-linka imma bl-ispirtu ta’ Alla l-ħaj.
TALBA
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek, biex aħna, li qegħdin
inrażżnu l-ġisem u niċċaħħdu mill-ħtijiet tiegħu, inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott ta’ lgħemejjel tajba. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu sSantu, 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
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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, *
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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
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 16:1-2. 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)
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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 fil-għoli ħafna fuq kulħadd.
Glorja.
Ant. 3: Għajjtu b’leħen ta’ ferħ lil Alla.

LEZZJONI QASIRA Dewt 7:6b. 8-9
Minn fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art lilek għażel il-Mulej Alla tiegħek
biex tkun il-poplu miksub tiegħu, għax ħabbkom, u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lil
missirijietkom; kien għalhekk li l-Mulej, b’id qawwija, ħariġkom u fdiekom minn dar iljasar, minn id il-Fargħun, is-sultan ta’ l-Eġittu. Agħraf mela li l-Mulej Alla tiegħek hu
Alla, Alla l-fidil, li jżomm għal elf nisel il-patt u t-tjieba tiegħu ma’ ħbiebu u ma’ dawk li
jħarsu l-kmandamenti tiegħu.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Sinjal irid nisel ħażin u infidil! Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief dak tal-profeta Ġona.
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,
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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:
Sinjal irid nisel ħażin u infidil! Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief dak tal-profeta Ġona.
PREĊI
Is-Salvatur tagħna neħħa l-qadim u ġedded kollox, u ried li l-bnedmin isiru ħolqien ġdid fih.
Inberkuh, u b’tama qawwija ngħidulu:
Mulej, ġeddidna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek.
Mulej, int wegħedtna sema ġdid u art ġdida:
- tiqafx iġġeddidna bl-Ispirtu tiegħek, biex niġu nithennew bik għal dejjem f’Ġerusalemm ilġdida.
Ħudna b’ħaddiema miegħek, biex nimlew id-dinja bl-Ispirtu tiegħek:
- ħalli l-għaqda tal-bnedmin iseħħilha iżjed tilħaq l-iskop tagħha bil-ġustizzja u l-imħabba u
s-sliem.
Agħmel li nwarrbu minna kull għażż u nuqqas ta’ ħsieb:
- imliena bl-għaxqa tad-doni tiegħek tas-sema.
Eħlisna mid-deni, Mulej:
- tħalliniex ninġibdu mill-frugħat li jnessuna l-ġid veru.
Missierna
Talba
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Fit-tjieba tiegħek, Mulej, ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek, biex aħna, li qegħdin
inrażżnu l-ġisem u niċċaħħdu mill-ħtijiet tiegħu, inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott ta’ lgħemejjel tajba. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu sSantu, 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
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l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
Salm 118 (119):9-16
II (Bet)
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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.
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.
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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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Eżek 18:30b-32
Indmu, u erġgħu lura minn dnubietkom kollha, biex ma jkollkomx xi jwaqqagħkom
fil-ħażen. Biegħdu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, u ġeddu qalbkom u ruħkom.
Il-għala tridu tmutu, dar ta’ Iżrael? Għax jien ma nieħu pjaċir bil-mewt ta’ ħadd, jgħid Sidi
l-Mulej. Mela indmu u għixu.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Żak 1:3b-4b

LEZZJONI QASIRA

Erġgħu duru lejja, u jiena nerġa’ ndur lejkom, jgħid il-Mulej ta’ l-eżerċti. Tkunux
bħal missirijietkom, li l-profeti ta’ l-imgħoddi kienu sejjħulhom u qalulhom: Hekk jgħid
il-Mulej ta’ l-eżerċti: M’hux li kontu dduru lejja mit-triqat il-ħżiena tagħkom u millgħemejjel il-ħżiena tagħkom.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
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Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.

LEZZJONI QASIRA Dan 4:24b
Infatam minn ħtijietek b’għemejjel tajba, u minn ħżunitek billi tħenn għallimsejken; żgur jitwal għalik is-sliem tiegħek.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek, biex aħna, li qegħdin
inrażżnu l-ġisem u niċċaħħdu mill-ħtijiet tiegħu, inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott ta’ lgħemejjel tajba. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
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Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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 *
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!
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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. 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.
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, *
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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.
Ant. 3: Hu l-kbir fost il-ħlejjaq kollha, hu l-ewwel f’kollox.
LEZZJONI QASIRA

Fil 2:12b-15a

Ħabirku għas-salvazzjoni tagħkom bil-biża’ u t-tregħid. Alla hu li jaħdem kemm firrieda tagħkom u kemm fit-tħabrik tagħkom, biex tagħmlu dak li jogħġob lilu. Agħmlu
kollox mingħajr tgemgim u mingħajr tħassib, ħalli tkunu nies bla għajb u safja, ulied Alla
bla tebgħa.

RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Kif Ġona għamel tlitt ijiem u tliet iljieli f’żaqq il-ħuta, hekk ukoll Bin il-bniedem
għad jagħmel tlitt ijiem u tliet iljieli fil-qalba ta’ l-art.
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:
Kif Ġona għamel tlitt ijiem u tliet iljieli f’żaqq il-ħuta, hekk ukoll Bin il-bniedem
għad jagħmel tlitt ijiem u tliet iljieli fil-qalba ta’ l-art.
PREĊI
Ngħollu bit-tifħir lil Alla, għall-provvidenza u s-setgħa tiegħu bla tarf; hu jaf b’dak kollu li
jenħtieġ il-poplu tiegħu, imma jridna nfittxu l-ewwelnett is-Saltna tiegħu. Mela ngħidulu bilferħ:
Mulej, tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek.
Missier Qaddis, inti tajtna lil Kristu bħala r-ragħaj it-tajjeb tagħna:
- it-tajjeb tagħna:
għin lir-rgħajja u lill-popli fdati f’idejhom, biex ir-rgħajja jieħdu ħsieb il-merħla, u n-nagħaġ
jisimgħu minnhom.
Qanqal lill-insara biex jgħinu lill-morda bi mħabba ta’ aħwa:
- urihom lil Ibnek fil-morda li jgħinu.
Sejjaħ fil-Knisja tiegħek lil dawk li għadhom ma emmnux fl-Evanġelju:
- agħmel li huma wkoll ikunu jistgħu jibnuha fl-imħabba bl-għemil tajjeb tagħhom.
Agħtina l-grazzja li naqilgħu mingħandek il-maħfra għall-midinbin:
- u li nwassluhom biex jerġgħu jkunu fis-sliem mal-Knisja tiegħek.
Ħalli lil ħutna l-mejtin jgħaddu għall-ħajja ta’ dejjem:
- agħtihom post ħdejk għal dejjem.
Missierna
Talba
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek, biex aħna, li qegħdin
inrażżnu l-ġisem u niċċaħħdu mill-ħtiġiet tiegħu, inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott ta’ l330

għemejjel tajba. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu sSantu, 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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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
Missier, nerħi ruħi f’idejk. (Lq 23:46)
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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, *
u l-fidwa għandu bil-kotra.
Hu li jifdi lil Iżrael *
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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).
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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 fissliem 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.
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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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IL-ĦAMIS
TAL-I ĠIMGĦA TAR-RANDAN
Salmodija tal-Ħamis tal-1 ġimgħa
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Il-kelma tal-Mulej hi tarka għal kull min jistkenn fih.
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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; *
il-barranin jinxteħtu sa l-art quddiemi.
Il-barranin jaqgħu mifnija, *
joħorġu mwerwra mill-fortizza tagħhom.
Glorja.
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Ant. 2: Il-leminija tiegħek, Mulej, għenitni.
Ant. 3: Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi!
VI
Ħaj il-Mulej! Imbierek 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/. Min jaħseb fil-liġi tal-Mulej.
R/. Jagħmel il-frott fi żmienu.

LEZZJONI 1
Eż 12:1-20

Qari mill-Ktieb tal-Eżodu
L-Għid u l-ażżmi

Il-Mulej kellem lil Mosè u lil Aron fl-art ta' l-Eġittu, u qalilhom: “Dan ix-xahar ikun
għalikom l-ewwel fost ix-xhur tas-sena tas-sena. Kellem lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael, u
għidilhom: ‘Fl-għaxra ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja,
wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tieklu kollu, wieħed jieħu l-ħaruf
flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru, skond in-numru tan-nies; skond kemm kull
wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla tebgħa, raġel ta' sena. Tistgħu
tieħdu minn-nagħaġ jew mill-mogħoż. Intom iżżommuh sa l-erbatax ta' dax-xahar, meta lġemgħa kollha ta' dar Iżrael toqtlu fil-għaxija. Mbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u
jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla
għandkom tieklu l-laħam mixwi, b'ħobż bla ħmira u b'ħaxix morr. Tieklu xejn minnu nej
jew mgħolli fl-ilma, imma mixwi: rasu, riġlejh, u l-ġewwieni ; u tħallu xejn għal filgħodu :
kull ma jibqa' għal filgħodu aħarquh.
U tikluh hekk: qaddejkom imħażżma, bil-qorq f'riglejkom u l-ħatar f'idejkom, u
tikluh bil-għaġla. Din hi l-mogħdija tal-Mulej. Għax f’dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art ta'
l-Eġittu u nidrob 'il kull min hu l-ewwel fost l-imweldin fl-art ta' l-Eġittu, bnedmin u
bhejjem, u nagħmel ħaqq mill-allat kollha ta' l-Eġittu: Jien hu Jahweh.
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Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien xħin nara d-demm
nibqa' għaddej, u ebda marda ma tiġi teqridkom meta jien nidrob l-art ta' l-Eġittu. Dak iljum ikun għalikom jum ta' tifkira, u intom tħarsuh bħala festa tal-Mulej : iżżommu din losservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin.
Għal sebat ijiem tieklu ħobż ażżmu. Fl-ewwel jum twarrbu l-ħobż bil-ħmira minn
djarkom. Għax kull min jiekol ħobż bil-ħmira, mill-ewwel jum sas-seba' jum, ikun
maqtugħ minn Iżrael. Fl-ewwel jum ikollkom il-laqgħa mqaddsa, u fis-seba' jum ikollkom
ukoll il-laqgħa mqaddsa. F'dawk il-jumejn ma jsir ebda xogħol; tistgħu tlestu dak biss li
wieħed irid biex jiekol. U tħarsu żmien l-ażżmi, għax sewwasew dakinhar ħriġt il-qtajja'
tagħkom mill-Eġittu. U intom tħarsu dan il-jum minn nisel għal nisel, u din hi liġi għal
dejjem. Fl-ewwel xahar, fl-erbatax tax-xahar fil-għaxija, tieklu ħobż bla ħmira, u hekk
tibqgħu tieklu sal-wieħed u għoxrin tax-xahar fil-għaxija. Għal sebat ijiem ma għandu jkun
hemm ebda ħobż bil-ħmira fi djarkom, għaliex kull min jiekol ħobż bil-ħmira jkun
maqtugħ mill-ġemgħa ta' Iżrael, sewwa l-barrani, sewwa dak li jkun imwieled fl-art. Tieklu
xejn bil-ħmira, kulu l-ażżmu fl-għamajjar kollha tagħkom.”
RESPONSORJU ara Apok 5:8. 9; ara 1 Piet 1:18. 19
R/. Ix-xjuħ inxteħtu quddiem il-Ħaruf u bdew jgħannu għanja ġdida u jgħidu: * Mulej,
b’demmek fdejtna għal Alla.
V/. Konna mifdija mhux bil-fidda jew bid-deheb, imma bid-demm għażiż ta’ Kristu, li
kien bħal Ħaruf bla ħtija u bla tebgħa. * Mulej b’demmek fdejtna għal Alla.

LEZZJONI II
Qari mill-Omiliji ta’ San Asterju, isqof ta’ Amasea
Nirgħu kif kien jirgħa l-Mulej
Alla għamilkom fuq ix-xbieha tiegħu. Jekk għandkom għira qaddisa għal din ix-xbieha,
imxu fuq l-eżempji tiegħu. Intom tissejjħu kristjani, isem li minnu nnifsu jitlob minnkom tjieba
bejnietkom ta’ bnedmin li intom; ixbhu, mela, lil Kristu fi mħabbtu għalina.
Aħsbu fl-għana ta’ tjubitu. Meta kien ġej bħala bniedem fostna l-bnedmin, huwa bagħat
qablu lil Ġwanni biex ixandar u jurina l-indiema; u, qabel Ġwanni, bagħat lill-profeti kollha
jgħallmu lill-bnedmin biex jindmu, jerġgħu jidħlu fit-triq it-tajba, u jduru lejn Alla ħalli
jagħmlu frott tajjeb.
Meta mbagħad ġie, hu nnifsu fetaħ fommu u qalilna: Ejjew għandi, intom ilkoll li
tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. U kif laqagħhom lil dawk li semgħuh?
Malajr tahom l-indiema ta’ dnubiethom; minnufih, f’waqt wieħed, ħelishom mid-dwejjaq
tagħhom; il-Verb qaddishom, l-Ispirtu s-Santu wettaqhom, il-bniedem il-qadim tagħhom
indifen fl-ilma tal-magħmudija, u minnha tnissel il-bniedem il-ġdid għall-ħajja tal-grazzja.
X’kien il-frott? L-għadu sar ħabib, il-barrani iben, u l-imniġġes issaffa u tqaddes.
Mela nirgħu kif kien jirgħa l-Mulej. Inżommu l-Evanġelju quddiem għajnejna;
hemmhekk, bħal f’mera, naraw b’liema ħsieb u tjieba kien iġib ruħu magħna l-Mulej, u
nitgħallmu mill-eżempju tiegħu.
Fil-parabboli ta’ l-Evanġelju, fit-tixbihat li tana l-Mulej, jiena nilmaħ ragħaj ta’ mitt
nagħġa; meta waħda minnhom tbiegħdet mill-merħla u marret tiġġerra ‘l hawn u ‘l hemm,
huwa ma baqax man-nagħaġ li baqgħu jirgħu fil-kwiet u fiż-żgur, iżda ħareġ ifittex lill-mitlufa,
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qasam widien u msaġar, ixxabbat ma’ muntanji għolja u mwiegħra, ġera’ fid-deżert, u baqa’
jitħabat u jfittex bla nifs sa ma sabha.
U meta sabha ma sawwathiex, anqas imbuttaha b’saħħtu biex iġagħalha terġa’ tidħol
bilfors fil-merħla, imma refagħha fuq spallejh, wera magħha ħlewwa kbira, u ġarrha hu stess
sal-merħla; u aktar feraħ biha li sabha milli bl-oħrajn kollha. Nifhmu tajjeb x’hemm moħbi u
mistur taħt id-dell ta’ dawn it-tixbihat. Din in-nagħġa m’hi nagħġa xejn, u anqas ir-ragħaj ma
hu ragħaj bħall-bqija; dawn ifissru ħwejjeġ oħra.
Dawn huma eżempji li jiġbru fihom ħwejjeġ qaddisa. Huma jwissuna biex ma nagħmlu
lil ħadd mitluf jew jiesu maqtugħ għalkollox, ma nagħlqu għajnejna għal ħadd li jkun filperiklu, ma nibqgħux bierda meta nistgħu nagħtu l-għajnuna, imma nfittxu nreġġgħu lura fittriq it-tajba lil dawk li ħarġu u tbiegħdu minnha, nilqgħuhom bil-ferħ, u niġbruhom malġemgħa ta’ dawk li jgħixu fis-sewwa u t-tjieba.
RESPONSORJU ara Żak 7:9; Mt 6:14
R/. Agħmlu ħaqq sewwa, * Ħennu għal xulxin.
V/. Jekk intom taħfru lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, Missierkom tas-sema jaħfer
lilkom ukoll. * Ħennu għal xulxin.
TALBA
Nitolbuk, Mulej, biex ħsiebna jkun dejjem f’dak li hu sewwa u nagħmluh bil-ħeġġa ta’
qalbna, biex aħna, li mingħajrek ma aħna xejn, iseħħilna ngħixu kif jogħġob lilek. 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
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
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nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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;
għax m'ogħla s-smewwiet it-tjieba tiegħek, *
sas-sħab il-fedeltà tiegħek.
Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla! *
343

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, il-kelma tal-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, *
mxew ilkoll flimkien;
kif rawha, baqgħu mistagħġba, *
tfixklu u ħarbu.
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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 ara 1 Slat 8:51-53a
Mulej, aħna l-poplu tiegħek u l-wirt tiegħek. Ħa jkunu għajnejk miftuħa għat-talb
tal-qaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Iżrael, u agħtina widen kull meta nsejjħulek, għax
int għażiltna minn fost il-popli kollha ta’ l-art biex inkunu l-wirt tiegħek.

RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Jekk intom, nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar
Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu?
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 *
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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:
Jekk intom, nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar
Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu?
PREĊI
Infaħħru lil Kristu Sidna, li ġie fostna bħala d-dawl tad-dinja biex aħna ma nimxux fid-dlam
iżda jkollna d-dawl tal-ħajja. Bl-umiltà kollha nitolbuh:
Tkun il-kelma tiegħek musbieħ għal riġlejna.
Alla ta’ tjieba bla tarf, agħtina li llum insaħħu x-xbieha tiegħek fina:
- biex it-tieni Adam jerġa’ jibni dak li ġarraf l-ewwel wieħed.
Agħmel li l-kelma tiegħek tkun musbieħ għal riġlejna:
- biex nagħmlu dak li hu veru u nikbru f’kollox fl-imħabba.
Għall-imħabba ta’ ismek, għinna nħabirku bil-fedeltà għall-ġid ta’ kulħadd:
- biex permezz tagħna l-Knisja tkun tidher iżjed bħala d-dawl tal-familja kollha tal-bnedmin.
Erġa’ dawwarna lejk b’qalb sinċiera biex ngħożżu l-ħbiberija tiegħek dejjem iżjed:
- għallimna npattu għan-nuqqasijiet li għamilna kontra l-għerf u t-tjieba tiegħek.
Missierna
Talba
Nitolbuk, Mulej, biex ħsiebna jkun dejjem f’dak li hu sewwa u nagħmluh bil-ħeġġa ta’
qalbna, biex aħna, li mingħajrek ma aħna xejn, iseħħilna ngħixu kif jogħġob lilek. B’Ibnek
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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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
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biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
Salm 118 (119): 17-24
III (Gimel)
Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, *
agħtini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek.
Iftaħli għajnejja, *
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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.
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.
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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.
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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
Iż 55:6-7

LEZZJONI QASIRA

Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejjħulu sakemm hu qrib! Ħa jħalli triqtu lmidneb, u l-bniedem il-ħażin fehmietu; ħa jerġa’ lura għand il-Mulej u jħenn għalih, għand
Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
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Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.

LEZZJONI QASIRA

Dewt 30:2-3a

Meta tkun dort lejn il-Mulej, Alla tiegħek, inti u wliedek, biex b’qalbek kollha u
ruħek kollha tagħti widen għal leħnu f’dak kollu li jien ordnajtlek illum, mbagħad il-Mulej,
Alla tiegħek, ireġġgħek lura mill-jasar tiegħek u jħenn għalik.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Lhud 10:35-36
Tarmux il-fiduċja tagħkom, għax din iġġib magħha ħlas kbir. Tassew li teħtieġu ssabar biex tagħmlu r-rieda ta’ Alla u tiksbu dak li hu wiegħed.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Nitolbuk, Mulej, biex ħsiebna jkun dejjem f’dak li hu sewwa u nagħmluh bil-ħeġġa ta’
qalbna, biex aħna, li mingħajrek ma aħna xejn, iseħħilna ngħixu kif jogħġob lilek. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
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u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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; *
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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.
Ant. 1: Jien sejjaħtlek, u int fejjaqtni, Mulej; infaħħrek għal dejjem.
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.
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Glorja.
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, *
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.
Ant. 3: Il-Mulej Alla tah is-setgħa, l-ġieħ u s-saltna, u l-ġnus kollha jaqduh.
Ġak 4:7-8. 10

LEZZJONI QASIRA

Oqogħdu għar-rieda ta’ Alla. Ieqfu lix-xitan, u hu jaħrab minnkom. Ersqu lejn Alla,
u hu jersaq lejkom. Midinbin, naddfu jdejkom; nies ta’ moħħ imħawwad, saffu qlubkom.
Iċċekknu quddiem il-Mulej, u hu jerfagħkom.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
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Itolbu, u jingħatalkom; fittxu, u ssibu; ħabbtu, u jiftħulkom.
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:
Itolbu, u jingħatalkom; fittxu, u ssibu; ħabbtu, u jiftħulkom.
PREĊI
Il-Mulej Ġesù tana l-kmandament il-ġdid li nħobbu lil xulxin. Nitolbuh b’ħerqa kbira:
Mulej, kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek.
Mgħallem tajjeb, għallimna nħobbu lilek f’ħutna:
- ilqa’ bħala magħmul lilek il-ġid li nagħmlu lilhom.
Fuq is-salib int tlabt lill-Missier biex jaħfer lil dawk li sallbuk:
- għinna nħobbu lill-għedewwa tagħna u nitolbu għal dawk li jippersegwitawna.
Bis-saħħa tal-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek, kattar fina l-imħabba, saħħaħna filvirtujiet u wettaq il-fiduċja tagħna:
- qawwi lil min hu dgħajjef, farraġ lil min hu mnikket, u imla bit-tama lil min hu fl-aħħar ta’
ħajtu.
Dawl tad-dinja, int ftaħt l-għajnejn ta’ l-agħma minn twelidu wara li nħasel fis-Siloam:
- agħti d-dawl lill-katekumeni bil-ħasil ta’ l-ilma u bil-kelma tal-ħajja.
Sejjaħ lil ħutna l-mejtin biex jiġu jitgħaxxqu bl-għożża tiegħek għal dejjem:
- agħmel li aħna wkoll inkunu fost il-magħżulin tiegħek.
Missierna
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Talba
Nitolbuk, Mulej, biex ħsiebna jkun dejjem f’dak li hu sewwa u nagħmluh bil-ħeġġa ta’
qalbna, biex aħna, li mingħajrek ma aħna xejn, iseħħilna ngħixu kif jogħġob lilek. 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.
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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. Fil-kwiet immur nistrieħ.
Ż.GĦ.:
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
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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.
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.
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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 Alla tagħna, agħtina l-heda u l-mistrieħ wara t-taħbit u l-għeja ta’ llum, biex blgħajnuna 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,
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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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IL-ĠIMGĦA
TAL-I ĠIMGĦA TAR-RANDAN
Salmodija tal-Ġimgħa tal-1 ġimgħa
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata għalina: 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. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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.
INNU
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Qum, Mulej, biex tagħtini l-għajnuna.
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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-għajnuna.
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
Int, Mulej Sidi, kemm se ddum tħares? †
Eħlisni mill-qerda tagħhom, *
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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/. Erġgħu duru lejn il-Mulej Alla tagħkom.
R/. Għax hu ħanin u jagħder.

LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 12:21-36
Il-kastig ta’ l-ulied il-kbar

F’dawk il-jiem : Mosè sejjaħ ix-xjuħ kollha ta' Iżrael, u qalilhom: “Aqbdu u ħudu
ħaruf għal kull familja tagħkom, u oqtlu l-ħaruf ta' l-Għid. Ħudu qabda suf u billuh fiddemm fil-bieqja, u ċappsu l-blata u l-ġnub tal-bieb bid-demm ta' ġol-bieqja. Ħadd
minnkom ma joħroġ mill-bieb ta' daru 'l barra qabel filgħodu, għax il-Mulej se jgħaddi
biex jidrob l-Eġizzjani; imma meta jara d-demm mal-blata u l-ġnub tal-bieb, il-Mulej
jaqbeż lil bwiebkom u ma jħallix lill-qerried jidħol jidrobkom fi djarkom.
Intom iżżommu dan b'liġi għalikom u għal uliedkom għal dejjem, u meta tidħlu flart li l-Mulej għad jagħtikom, bħalma wiegħed, żommu din id-drawwa. Meta mbagħad
uliedkom jistaqsukom: 'X'inhi din id-drawwa?', intom tweġbuhom: 'Dan hu s-sagrifiċċju
ta' l-Għid tal-Mogħdija tal-Mulej, meta hu baqa' għaddej minn nofs id-djar ta' wlied Iżrael
fl-Eġittu, meta darab lill-Eġizzjani, iżda ħeles lil djarna.’ ” Miel il-poplu u ta qima wiċċu
fl-art. U wlied Iżrael marru lejn djarhom u hekk għamlu: għamlu bħalma Alla kkmanda lil
Mosè u lil Aron.
Ġara li f'nofs il-lejl il-Mulej darab 'l ulied il-kbar fl-art ta' l-Eġittu, mit-tifel il-kbir
tal-Fargħun, bid-dritt għat-tron, sal-kbir ta' l-ilsir ġewwa l-ħabs, u kull ferħ ta' l-ewwel tal-
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bhejjem. U l-Fargħun qam billejl, hu u l-qaddejja tiegħu u l-Eġizzjani kollha, u telgħet
għajta kbira mill-Eġittu, għax ma kienx hemm dar li ma kienx hemm xi mejjet fiha.
Mbagħad il-Fargħun sejjaħ lil Mosè u lil Aron billejl, u qalilhom: “Qumu u oħorġu
'l barra minn nofs il-poplu tiegħi, intom u wlied Iżrael; morru u aqdu lill-Mulej, kif
għedtu. L-imrieħel u l-baqar tagħkom ħuduhom kif għedtu. Morru u bierku lili wkoll.”
L-Eġizzjani bdew isusu fuq il-poplu, ħalli jfittxu jtellquhom mill-art, għaliex
qalu: “Se mmutu lkoll!”
U l-poplu ħa l-għaġna bla ħmira, u l-imgħaġen fl-imnatar fuq spallejhom. U wlied
Iżrael għamlu kif qalilhom Mosè u talbu mingħand l-Eġizzjani oġġetti tal-fidda u taddeheb, u lbies. U l-Mulej għamel li l-poplu jsib tjieba f’għajnejn l-Eġizzjani u tawhom kull
ma talbuhom, u hekk neżżgħu lill-Eġizzjani.

RESPONSORJU ara Eż 12:7. 13; ara 1 Piet 1:18. 19
R/. Ulied Iżrael jieħdu mid-demm tal-ħaruf u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien ta’
djarhom: * Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom.
V/. Kontu mifdija bid-demm għażiż ta’ Kristu li kien bħal ħaruf bla tebgħa u bla ħtija. * Iddemm ikun bħala sinjal tagħkom.
LEZZJONI II
Qari mill-ktieb “Il-mera ta’ l-imħabba” tal-beatu Elred, abbati.
L-imħabba ta’ l-aħwa fuq l-eżempju ta’ Kristu
L-imħabba ta’ l-aħwa tilħaq il-quċċata tagħha fl-imħabba ta’ l-għedewwa, li xejn ma
jħeġġiġna għaliha daqs il-ħsieb ħelu tas-sabar ta’ l-għaġeb ta’ Kristu. Hu, l-isbaħ fost ulied ilbnedmin, offra wiċċu ta’ ġmiel kbir għall-bżieq tal-ħżiena; ħalla nies midinbin jgħattulu b’velu
dawk għajnejh li b’ħarsa tagħhom imexxu kollox; telaq ġenbejh li b’ħarsa tagħhom imexxu
kollox; telaq ġenbejh lill-kbarat u s-setgħana; ħalla lil min iżebilħu u għajjru; u fl-aħħarnett
laqa’ b’sabar kbir is-salib, l-imsiemer, il-lanza, l-imrar u l-ħall, kollox bil-kwiet, bil-ħlewwa,
bis-sliem.
Bħal ħaruf meħud għall-qatla, u bħal nagħġa mbikkma f’id min iġiżżha, ma fetaħx
fommu.
Min ma jersaqx minnufih jgħannaq bil-qalb l-għedewwa meta jisma’ dak il-leħen ta’ lgħaġeb, kollu ħlewwa u mħabba u li qatt ma jitlef sabru, jgħid: Missier, aħfrilhom? Hekk qal:
Missier, aħfrilhom. Liema ħlewwa u mħabba seta’ juri iżjed f’din it-talba?
U b’danakollu żied ħaġ’oħra; ma kienx biżżejjed għalih jitlob għalihom, ried ukoll
jiskużahom. U qal: Missier, aħfrilhom, għax ma jafux x’inhuma jagħmlu. Tassew li midinbin
kbar, imma qegħdin iqisu ta’ żgħar; għalhekk: Missier, aħfrilhom. Qegħdin isallbuni, iżda ma
jafux lil min qegħdin isallbu. Kieku għarfuh, qatt ma kienu se jsallbu l-Mulej tal-glorja.
Waħħlu f’rashom li jien ksirt il-liġi, li bla ebda jedd għamilt lili nnifsi Alla, li xewwixt lillpoplu. Kont jien li ħbejt wiċċi minnhom, għalhekk ma għarfux il-kobor tiegħi; mela: Missier,
aħfrilhom, għax ma jafux x’inhuma jagħmlu.
Il-bniedem, jekk irid iħobb lilu nnifsu, ma għandux iħalli l-pjaċiri tal-ġisem iħassruh.
U biex ma jaqax ilsir tal-ġibdiet tal-ġisem, għandu jifrex imħabbtu kollha fuq il-ġisem ħelu talMulej. Jekk imbagħad irid iġarrab mistrieħ iżjed sħiħ u ħelu fl-imħabba u l-għożża ta’ l-aħwa,
għandu jiftaħ dirgħajh bi mħabba tassew saħansitra għall-għedewwa.
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U biex dan in-nar ta’ mħabba ma jonqosx minħabba l-imġiba ħażina ta’ l-oħrajn
magħna, aħna għandna dejjem inwaqqfu ħsibijietna fuq is-sabar u s-sliem tas-Sid għażiż u sSalvatur tagħna.
RESPONSORJU Iż 53:12b; Lq 23:34
R/. Hu offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-midinbin; * Huwa neħħa l-ħtijiet
tal-kotra u daħal għall-midinbin.
V/. Ġesù qal: Missier, aħfrilhom, għax ma jafux x’inhuma jagħmlu. * Huwa neħħa lħtijiet tal-kotra u daħal għall-midinbin.

TALBA
Agħmel, Mulej, li l-fidili tiegħek jitħejjew kif jixraq għas-sagramenti ta’ l-Għid, biex
aħna li, b’qalb imħeġġa, ilqajna li nrażżnu l-ġisem f’dawn il-jiem, niksbu minn dan it-taħriġ
frott kbir fir-ruħ ta’ kulħadd. 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.
TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
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Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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; *
u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek.
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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.
Xandru u għidu bil-qawwa, *
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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

Iż 53:11b-12

Il-qaddej ġust tiegħi jiġġustifika l-kotra, u l-ħażen tagħhom jitgħabba bih hu.
Għalhekk nagħtih il-kotra b’sehmu, u jkollu sehem fil-priża mal-qawwijin, għaliex hu
offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-midinbin, għad li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u
daħal għall-midinbin.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux
fis-Saltna tas-Smewwiet.
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:
Jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux
fis-Saltna tas-Smewwiet.
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PREĊI
Inroddu ħajr lil Sidna Ġesù, li miet għalina fuq is-salib biex jagħtina l-ħajja. Nitolbu minn
qalbna:
Bil-mewt tiegħek, Mulej, agħtina dejjem il-ħajja.
Mgħallem u Salvatur tagħna, inti tajtna ħafna eżempji ta’ fedeltà u ġeddidtna bil-passjoni
glorjuża tiegħek:
- agħmel li ma nsebbsux qalbna fil-ħażen tagħna.
Agħtina li llum innaqqsu xi ftit mill-ikel tas-soltu:
- biex ngħinu lil ħutna li huma fil-bżonn.
Għinna nilqgħu minn qalbna bħala don tiegħek dan iż-żmien tar-Randan imqaddes:
- u nikkonsagrawh lilek billi nagħmlu opri tal-ħniena.
Rażżan ir-rieda tagħna li ma tridx toqgħod għalik:
- agħmel li nkunu bnedmin ta’ qalb kbira.
Missierna
Talba
Agħmel, Mulej, li l-fidili tiegħek jitħejjew kif jixraq għas-sagramenti ta’ l-Għid, biex
aħna li, b’qalb imħeġġa, ilqajna li nrażżnu l-ġisem f’dawn il-jiem, niksbu minn dan it-taħriġ
frott kbir fir-ruħ ta’ kulħadd. 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
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ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
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aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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 nfejt 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.
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Nobgħod il-ġemgħa tal-ħżiena, *
ma nagħmilhiex mal-midinbin.
Naħsel fis-safa jdejja, *
u ndur madwar l-artal tiegħek, Mulej,
biex ngħannilek ir-radd ta' ħajr, *
u nxandar għeġubijietek kollha.
Mulej, inħobb id-dar ta' l-għamara tiegħek, *
il-post fejn jgħammar sebħek.
Tgħoddnix man-nies midinba, *
anqas ma' min ixerred id-dmija;
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, insejjaħ; *
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
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Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Iż 55:3
Agħtuni widen u ersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal
dejjem, skond il-wegħdiet li mħabbti għamlet ma’ David.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
ara Ġer 3:12b. 14a
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Erġgħu duru lejja, jgħid il-Mulej, u ma nibqax inħares lejkom bil-korla, għax jiena
twajjeb, u ma nżommx f’qalbi għal dejjem. Erġgħu duru lejja, ulied xewwiexa, jgħid ilMulej.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Ġak 1:27
Quddiem Alla, li hu wkoll Missier, it-tjieba safja u bla tebgħa hija din: iżżur l-iltiema
u r-romol fl-hemm tagħhom, u żżomm ruħek bla tinġis ‘il bogħod mid-dinja.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Agħmel, Mulej, li l-fidili tiegħek jitħejjew kif jixraq għas-sagramenti ta’ l-Għid, biex
aħna li, b’qalb imħeġġa, ilqajna li nrażżnu l-ġisem f’dawn il-jiem, niksbu minn dan it-taħriġ
frott kbir fir-ruħ għal kulħadd. Bi Kristu Sidna. Ammen.
Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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L-GĦASAR
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Fejjaqni, Mulej, għax dnibt kontra tiegħek.

Salm 40 (41)
Hieni min jaħseb fil-fqir u d-dgħajjef; *
f'jum l-għawġ jeħilsu l-Mulej.
Il-Mulej iħarsu, †
jagħtih il-ħajja u jhennih fuq l-art; *
ma jitilqux għar-rieda ta' l-għedewwa tiegħu.
Il-Mulej jieqaf miegħu fuq is-sodda tal-mard; *
ifejjqu mill-mard meta jkun mixħut.
Jien għedt: "Ħenn għalija, Mulej; *
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fejjaqni, għax dnibt kontra tiegħek."
L-għedewwa jixtiquli d-deni u jgħidu: *
"Meta se jmut u jintemm ismu?"
Min jiġi jżurni jgħid kliem fieragħ; †
jixtieq isir jaf aħbarijiet ħżiena, *
biex ixandarhom kif joħroġ barra.
Dawk kollha li jobogħduni
jfesfsu bejniethom kontrija; *
jaħsbu dak li hu ħażin għalija:
"Marda mill-agħar ġiet fuqu; *
ma jqumx iżjed mnejn hu mixħut!"
Mqar ħabibi, li fih kont nafda, *
li kiel minn ħobżi, intrefa' kontrija.
Imma int, Mulej, ħenn għalija u qajjimni, *
u nkun nista' nagħtihom li ħaqqhom.
Minn dan nagħraf li int kuntent bija, *
li l-għadu ma jifraħx minħabba fija.
U lili inti żżommni, għax jien bla ħtija, *
u tqegħedni għal dejjem quddiemek.
Imbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael, *
minn dejjem għal dejjem. Amen! Amen!
Glorja.
Ant. 1: Fejjaqni, Mulej, għax dnibt kontra tiegħek.
Ant. 2: 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 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,
jferrħu 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, *
377

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: Il-Mulej ta’ l-eżerċti magħna, fortizza għalina Alla ta’ Ġakobb!
Ant. 3: Il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, Mulej.

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.
Ant. 3: Il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, Mulej.
Ġak 5:16. 19-20

LEZZJONI QASIRA

Stqarru wieħed lil ieħor in-nuqqasijiet tagħkom u itolbu għal xulxin, biex hekk
issalvaw. It-talba tal-bniedem ġust magħmula bil-ħerqa għandha qawwa kbira. Ħuti, jekk
xi ħadd minnkom jitbiegħed mis-sewwa u wieħed iġibu lura, dan għandu jkun jaf li min
iressaq lura mit-triq il-ħażina lil xi midneb, jeħles ruħu mill-mewt u jostor kotra ta’
dnubiet.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla; * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
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Jekk tkun qiegħed ittella’ l-offerta tiegħek fuq l-altar u hemm tiftakar li ħuk għandu xi
ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel irranġa
ma’ ħuk, u mbagħad ejja tella’ l-offerta 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.
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:
Jekk tkun qiegħed ittella’ l-offerta tiegħek fuq l-altar u hemm tiftakar li ħuk għandu xi
ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel irranġa
ma’ ħuk, u mbagħad ejja tella’ l-offerta tiegħek.
PREĊI
Il-Mulej Ġesù qaddes il-poplu tiegħu b’demmu. Nitolbuh u ngħidulu:
Mulej, ħenn għall-poplu tiegħek.
Feddej Ġesù, bil-mewt tiegħek agħtina li nimmortifikaw irwieħna, għinna fit-taqbida kontra
d-deni, saħħaħna u qawwina fit-tama:
- eħlisna minn kull tfixkil biex nitħejjew aħjar għaċ-ċelebrazzjoni tal-qawmien tiegħek millimwiet.
Agħmel li d-dixxipli tiegħek, bis-saħħa ta’ l-uffiċċju profetiku tagħhom, jgħarrfuk ma’
kullimkien:
- ħeġġiġhom fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba biex jagħtu xhieda sħiħa tiegħek.
Wettaq bil-qawwa tiegħek lil kull min hu mnikket:
- agħtina l-grazzja li nfarrġuhom bħal aħwa fid-dwejjaq tagħhom.
Għallimna nilqgħu l-hemm tagħna bħala sehem fit-tbatijiet tiegħek:
- ieqaf magħna biex permezz tas-slaleb tagħna nuru l-qawwa tas-salvazzjoni tiegħek.
Għajn tal-ħajja, ftakar f’dawk li għaddew min din id-dinja għall-oħra:
- tellagħhom fil-glorja tal-qawmien għall-ħajja ta’ dejjem.
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Missierna
Talba
Agħmel, Mulej, li l-fidili tiegħek jitħejjew kif jixraq għas-sagramenti ta’ l-Għid, biex aħna li,
b’qalb imħeġġa, ilqajna li nrażżnu l-ġisem f’dawn il-jiem, niksbu minn dan it-taħriġ frott kbir
fir-ruħ għal kulħadd. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ lIspirtu 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.
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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
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.
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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,
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'.
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Kuljum bħall-ilma jdawwruni, *
flimkien minn kull naħa jagħlquni.
Int bigħedt 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:
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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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
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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IS-SIBT
TAL-I ĠIMGĦA TAR-RANDAN
Salmodija tas-Sibt 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata għalina: 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Għannu lill-Mulej, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel.
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Salm 104 (105)
I
Faħħru l-Mulej u xandru ismu, *
għarrfu lill-ġnus bl-għemejjel tiegħu.
Għannulu u doqqulu, *
xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha.
Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu; *
tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-Mulej.
Ħabirku biex tagħrfu l-Mulej u l-qawwa tiegħu, *
fittxu 'l wiċċu l-ħin kollu.
Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel, *
fl-għeġubijiet u l-ġudizzji tiegħu.
Nisel Abraham, il-qaddej tiegħu, *
ulied Ġakobb, il-maħtur tiegħu,
Jaħweh hu Alla tagħna! *
Ma' l-art kollha l-ġudizzji tiegħu!
Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, *
fil-kelma li ta għal elf nisel,
fil-patt li għamel ma' Abraham, *
fil-wegħda li ħalef lil Iżakk,
li ġedded lil Ġakobb b'liġi, *
lil Iżrael b'patt għal dejjem,
meta qal: "Lilek nagħti l-art ta' Kangħan, *
bħala sehem tal-wirt tagħkom."
Ftit kienu għadhom jgħoddu, *
ma kinux ħlief ftit u barranin f'dik l-art,
jiġġerrew minn ġens għal ieħor, *
minn saltna għal għand poplu ieħor.
Hu ma ħalla 'l ħadd jaħqarhom; *
slaten rażżan minħabba fihom:
"Tmissux 'il dawk li huma kkonsagrati lili, *
tagħmlux deni lill-profeti tiegħi."
Glorja.
Ant. 1: Għannu lill-Mulej, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel.
Ant. 2: Il-Mulej ma nesiex lill-ġust li kien mibjugħ, iżda ħelsu mill-midinbin.
II
Mbagħad bagħat il-ġuħ fuq l-art, *
qerdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba'.
Kien bagħat qabilhom raġel, *
'il Ġużeppi, mibjugħ bi lsir.
Rabtulu riġlejh bil-ktajjen, *
dawwrulu l-ħadid ma' għonqu,
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sakemm seħħ dak li kien ħabbar, *
u l-kelma tal-Mulej ħarġitu rebbieħ.
Is-sultan bagħat iħollu, *
dak li jaħkem il-popli ħelsu.
Għamlu sid fuq id-dar tiegħu, *
ħallielu f'idejh ġidu kollu,
biex jgħallem hu stess lill-kbarat, *
u juri għerfu lill-kapijiet tiegħu.
Glorja.
Ant. 2: Il-Mulej ma nesiex lill-ġust li kien mibjugħ, iżda ħelsu mill-midinbin.
Ant. 3: Ftakar il-Mulej fil-kelma qaddisa tiegħu, u ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu.
III
Mbagħad Iżrael niżel fl-Eġittu, *
Ġakobb għex barrani fl-art ta' Ħam.
U kattar ħafna l-poplu tiegħu, *
saħħu aktar mill-għedewwa tiegħu.
Dawwrilhom qalbhom biex jobogħdu l-poplu tiegħu, *
biex jimxu bil-qerq mal-qaddejja tiegħu.
Bagħtilhom ‘il Mosè, il-qaddej tiegħu, *
u lil Aron, li hu kien għażel.
Wera bihom għeġubijiet, *
ħwejjeġ ta' l-għaġeb fl-art ta' Ħam.
Bagħat id-dlam, u dalam; *
iżda huma webbsu rashom għal kliemu.
Biddlilhom l-ilma f'demm, *
qerdilhom il-ħut tagħhom.
Arthom imtliet biż-żrinġijiet, *
sa ġol-kmamar tas-slaten tagħhom.
Mal-kelma tiegħu ġew qtajja' ta' dubbien, *
u nemus ma' arthom kollha.
Tahom is-silġ flok ix-xita; *
ilsna tan-nar ileħħu f'arthom.
Laqtilhom id-dwieli u s-siġar tat-tin, *
qerdilhom is-siġar tar-raba' tagħhom.
Mal-kelma tiegħu ġew il-ġradijiet, *
ġradijiet żgħar li ħadd ma jgħoddhom.
U belgħu l-ħxejjex kollha f'arthom, *
kielu l-frott tar-raba' tagħhom.
Qatel l-ulied il-kbar kollha ta' arthom, *
l-ewwel frott tas-saħħa tagħhom.
Ħariġhom mgħobbija bil-fidda u d-deheb, *
ħadd ma kien għajjien fit-tribù tagħhom.
Ferħu l-Eġizzjani bit-tluq tagħhom, *
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għax fuqhom kien waqa' l-biża' tagħhom.
Firex sħaba biex ikenninhom, *
xegħel in-nar biex idawwlilhom il-lejl.
Talbuh, u bagħtilhom is-summien; *
temagħhom sax-xaba' bil-ħobż mis-sema.
Xaqqaq blata u minnha ħareġ l-ilma, *
li ġera mad-deżert bħal xmara.
Għax ftakar fil-kelma qaddisa tiegħu, *
u f'Abraham, il-qaddej tiegħu.
U ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu, *
bl-għajat ta' ferħ lill-magħżulin tiegħu.
U tahom artijiet il-ġnus, *
u xogħol il-popli wirtuh huma,
biex iħarsu l-kmandamenti tiegħu, *
u jżommu l-liġijiet tiegħu.
Glorja.
Ant. 3: Ftakar il-Mulej fil-kelma qaddisa tiegħu, u ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu.
V/. Min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl.
R/. Biex l-għemil tiegħu jidher.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 12:37-49; 13:11-16

L-Għebrej jitilqu.
Liġijiet dwar l-Għid u l-imwieled l-ewwel
F’dawk il-jiem : ulied Iżrael telqu minn Ragħmasses għal Sukkot, madwar sitt mitt
elf raġel jimxi, barra n-nisa u t-tfal. U telgħet magħhom kotra kbira, u nagħaġ u baqar u
mrieħel kbar ħafna. U sajjru mill-għaġna li kienu ħarġu mill-Eġittu ftajjar ażżmi, għax ma
kellhomx ħmira, billi keċċewhom mill-Eġittu u ma setgħux jitilfu żmien u anqas ma ħasbu
jġibu x'jieklu magħhom.
Ulied Iżrael damu fl-Eġittu għal erba' mija u tletin sena. U wara dawn l-erba' mija u
tletin sena, dakinhar stess ħarġu l-qtajja' kollha tal-Mulej mill-Eġittu. Kienet lejla ta' sahra
għall-Mulej biex ħariġhom mill-Eġittu; għalhekk dan l-istess lejl hu lejla ta' sahra talMulej, għal ulied Iżrael, minn nisel għal nisel.
U l-Mulej qal lil Mosè u 'l Aron: “Din hi l-liġi ta' l-Għid: l-ebda barrani ma jista'
jiekol mill-ħaruf ta' l-Għid: imma l-ilsir li int tixtri bil-flus jista' jiekol minnu wara li
tagħmillu ċ-ċirkonċiżjoni. Ebda frustier li jkun għandek jew qaddej mikri ma jista' jiekol
minnu. Għandu jittiekel f'dar waħda; la toħorġux laħam minnu 'l barra mid-dar, u la
tkissrulu ebda għadma minnu. Il-ġemgħa kollha ta' Iżrael għandha żżomm din b’liġi. U
meta xi ħadd barrani jkun għandek u jrid jagħmel l-Għid magħkom, kull raġel li jkollu
miegħu jieħu ċ-ċirkonċiżjoni, u miegħu jersaq għall-Għid, u hekk ikun bħal wieħed li
twieled fil-pajjiż; ebda bniedem bla ċirkonċiżjoni ma jista' jieħu sehem fih. Liġi waħda
jkun hemm, sew għal min jitwieled fil-pajjiż sew għal min ikun jgħammar f'nofskom.
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“Il-Mulej iġibek fl-art tal-Kangħanin kif ħalef lilek u lil missirijietek, u
jagħtihielek, u inti twarrab għall-Mulej kull ma jitwieled l-ewwel. Il-frieħ ta' l-ewwel,
irġiel, ikunu tal-Mulej. Kull l-ewwel ferħ ta' kull ħmar tifdih b'ħaruf, u jekk ma tifdihx,
iksirlu għonqu. Inti tifdi kull l-ewwel iben. U jekk 'il quddiem ibnek għad jistaqsik:
'X'ifisser dan?' int tgħidlu: 'Il-Mulej ħariġna mill-Eġittu, mill-art tal-jasar, bil-qawwa ta'
dirgħajh. U meta l-Fargħun b'xejn ma ried jitlaqna, il-Mulej qatel kull imwieled l-ewwel
fl-art ta' l-Eġittu, l-imwieled l-ewwel sew tal-bnedmin sew tal-bhejjem. Għalhekk jien
noffri b'sagrifiċċju lill-Mulej kull raġel li jitwieled l-ewwel u kull l-ewwel wild ta' wliedi
nifdih ! U dan ikun b'sinjal fuq idek u mdendel bejn għajnejk; għaliex il-Mulej bil-qawwa
ta' driegħu ħarġek mill-art ta' l-Eġittu.”
RESPONSORJU

ara Dewt 6:3a; 7:9; 6:5

R/. Il-ġenituri ta’ Ġesù ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, * Kif hemm miktub
fil-liġi tal-Mulej, li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi kkonsagrat lill-Mulej.
V/. Offrew b’sagrifiċċju għalih par gamiem jew żewġ bċieċen. * Kif hemm miktub fil-liġi talMulej, li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi kkonsagrat lill-Mulej.

LEZZJONI II
Qari mill-Kostituzzjoni pastorali tal-Konċilju Vatikan it-tieni, fuq il-Knisja fiż-żminijiet ta’
llum.
(Gaudium et Spes: 9-10)
Il-problemi tqal tal-bniedem
Id-dinja ta’ llum turina li hi qawwija u dgħajfa f’ħin wieħed, u li tista’ tagħmel ħwejjeġ
ta’ ġid mill-aqwa jew ta’ deni mill-agħar. Quddiemha għandha t-triq miftuħa: tista’ timxi ‘l
quddiem u tista’ timxi lura, tagħżel il-libertà jew il-jasar, l-għaqda ta’ l-aħwa jew il-mibegħda.
Barra minn dan, il-bniedem illum jagħraf li hu għandu f’idejh is-setgħa jmexxi sewwa dawk
il-qawwiet li hu nnifsu kixef, u li għandhom il-ħila jew jgħakksuh jew jaqduh. U għalhekk ilbniedem jistaqsi lilu nnifsu.
Imma tassew, dan l-iżbilanċ kollu li qiegħed iħawwad lid-dinja ta’ llum hu marbut ma’
dak l-iżbilanċ aktar mill-qiegħ li għandu l-għeruq tiegħu fil-qalb tal-bniedem.
Għax il-bniedem għandu fih innifsu bosta elementi li jeħduha kontra xulxin. Minn-naħa
l-waħda, ta’ bniedem maħluq li hu, b’ħafna modi jħoss li għandu tarf sa fejn jista’ jasal; minnnaħa l-oħra mbagħad iħoss li ma għandu ebda tarf għax-xewqat tiegħu u li hu msejjaħ għal
ħajja ogħla.
Fost il-ħafna ħwejjeġ li jħajjruh u jiġbduh, huwa dejjem isib ruħu f’qagħda li jkollu
bilfors jagħżel xi wħud u jiċċaħħad minn oħrajn. Mhux biss, imma ta’ dgħajjef u midneb li hu,
sikwit jagħmel dak li ma jridx u ma jagħmilx dak li jrid. Għalhekk iġarrab firda fih innifsu, u
din l-istess firda ġġib ħafna nuqqas kbir ta’ ftehim fis-soċjetà.
Ma għandniex xi ngħidu, hemm ħafna li, minħabba l-materjaliżmu prattiku ta’
ħajjithom, għandhom għajnejhom magħluqa u ma jistax ikollhom dehra ċara ta’ din il-qagħda
drammatika; jew inkella, id-diqa li taħkimhom ma tħallihomx jaħsbu f’din il-qagħda.
Ħafna jaħsbu li issa għandhom rashom mistrieħa bit-tifsira li b’ħafna modi qiegħda
tingħata lir-realtà.
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Xi wħud jistennew li l-bniedem, bil-ħila tiegħu biss, għad isib il-ħelsien sħiħ u tassew
tiegħu; dawn waħħlu f’rashom li għada pitgħada l-bniedem għad jikseb ħakma hekk kbira fuq
l-art li taqtagħlu x-xewqat kollha ta’ qalbu.
Hemm ukoll uħud li qatgħu qalbhom minn kull tifsira tal-ħajja, u jfaħħru lil dawk li,
b’wiċċhom minn quddiem, iqisu li l-eżistenza tal-bniedem ma tfisser xejn fiha nfisha, u
għalhekk ifittxu li huma stess, bil-ħila ta’ moħħhom, jagħtuha t-tifsira kollha tagħha.
Iżda, fl-iżvilupp li d-dinja laħqet illum, qegħdin niltaqgħu dejjem iżjed ma’ nies li
jqanqlu l-kwistjonijiet l-iżjed fundamentali jew iħarsu lejhom b’ħarsa ġdida li tinfed ‘il ġewwa:
X’inhu l-bniedem? Għalfejn it-tbatija, id-deni, il-mewt, li għadna nħabbtu wiċċna magħhom
minkejja li mxejna tant ‘il quddiem? X’fejda sibna fil-ħafna rebħiet miksuba bi prezz kbir?
X’se jagħti l-bniedem lis-soċjetà, u x’jistà jistenna minnha? X’hemm jistenniena wara l-ħajja
ta’ din l-art?
Il-Knisja temmen li Kristu, li miet u rxoxta għal kulħadd, permezz ta’ l-Ispirtu tiegħu
jagħti d-dawl u l-qawwa lill-bniedem biex dan jista’ jwieġeb għas-sejħa għolja tiegħu, u li taħt
is-sema ma hemmx isem ieħor mogħti lill-bniedem li bih dawn għandhom ikunu salvi. Hija
temmen ukoll li l-Mulej u l-Imgħallem tagħha huwa l-muftieħ, il-qalba u t-tmiem ta’ l-istorja
kollha tal-bniedem.
Hekk ukoll il-Knisja żżomm li, taħt il-ħafna tibdil tad-dinja, hemm bosta ħwejjeġ li ma
jitbiddlu qatt u li fil-qiegħnett tagħhom għandhom bħala sies lil Kristu, li hu dak li kien, flimgħoddi, issa u għal dejjem.
RESPONSORJU I Kor 15:55-56a. 57; Lam 3:25
R/. Fejn hi, ja mewt, ir-rebħa tiegħek? Fejn hi, ja mewt, in-niggieża tiegħek? Inniggieża tal-mewt hi d-dnub. * Niżżu ħajr lil Alla li tana r-rebħa permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu.
V/. Il-Mulej tajjeb ma’ min jitma fih, mar-ruħ li tfittex lilu. * Niżżu ħajr lil Alla li tana
r-rebħa permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu.

TALBA
Dawwar qlubna lejk, o Missier ta’ dejjem, u agħmel li nagħtu ruħna għas-servizz
tiegħek billi nfittxu dejjem dak li waħdu huwa meħtieġ u nagħmlu għemejjel ta’ mħabba.
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.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
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keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Mulej, indawwar għajnejja sa minn sbiħ il-jum.

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; *
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sewwa huma l-kmandamenti tiegħek.
Jien ili naf mill-preċetti tiegħek *
li għal dejjem int waqqafthom.
Glorja.
Ant. 1: Mulej, indawwar għajnejja sa minn sbiħ il-jum.
Ant. 2: Qawwieti u għanjieti l-Mulej: għalija sar is-salvazzjoni.
Kantiku Eż 15:1-4a. 8-13. 17-18
Ngħanni lill-Mulej, għax tkabbar bis-sħiħ; *
żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar.
Qawwieti u għanjieti l-Mulej: *
għalija sar is-salvazzjoni.
Dan hu Alla tiegħi, u lilu nfaħħar; *
Alla ta' missieri, u lilu ngħolli!
Il-Mulej gwerrier, Jahweh ismu! *
Il-karrijiet tal-Fargħun u qawwietu
Tefagħhom fil-baħar;
Mar-riħ qawwi ta’ mnifsejk inġemgħu l-ilmijiet, †
bħal gods twaqqfu l-gliegel, *
għaqdu l-imwieġ f’nofs il-baħar.
Qal l-għadu: 'Niġri warajhom, nilħaqhom; *
naqsam il-priża, u jkolli bix-xaba’;
is-sejf tiegħi nislet, *
idi teqridhom”.
Infaħt bir-riħ tiegħek, †
għattiehom il-bahar, *
għerqu bħaċ-ċomb fl-ilmijiet qawwija.
Min hu bħalek fost l-allat, Mulej, *
min hu bħalek, kbir fil-qdusija ?
Int tal-biża' fil-glorji tiegħek ; *
int li tagħmel ħwejjeġ ta’ l-għaġeb !
Int meddejt il-leminija tiegħek, *
u belgħethom l-art ġo fiha.
Fi tjubitek mexxejt dan il-poplu li fdejt; *
b'ħiltek mexxejtu lejn l-għamara qaddisa tiegħek.
Twassalhom u tħawwilhom *
fuq il-muntanja, wirt tiegħek;
il-post, Mulej, li int għamiltu l-għamara tiegħek, *
il-maqdes, ja Sidi, li ħejjew idejk.
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Il-Mulej isaltan *
għal dejjem ta' dejjem.”
Glorja.
Ant. 2: Qawwieti u għanjieti l-Mulej: għalija sar is-salvazzjoni.
Ant. 3: Il-ġnus kollha jfaħħru l-Mulej.

Salm 116 (117)
Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha, *
sebbħuh, popli lkoll!
Għax kbira hi t-tjieba tiegħu magħna, *
il-fedeltà tal-Mulej tibqa' għal dejjem.
Glorja.
Ant. 3: Il-ġnus kollha jfaħħru l-Mulej.
LEZZJONI QASIRA

Iż 1:16-18

Inħaslu u tnaddfu, neħħu l-ħażen ta’ għemilkom minn quddiem għajnejja, ieqfu millħażen. Tgħallmu agħmlu t-tajjeb, fittxu d-dritt, sewwa l-inġustizzji, iddefendu l-iltim,
aqbżu għall-armla. Mbagħad ejjew u nirraġunaw flimkien, jgħid il-Mulej. Mqar jekk
dnubietkom ikunu ħomor bħall-kremżi, isiru bojod bħas-suf.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Il-Mulej jgħid: Itolbu għal dawk li jippersegwitawkom u jżebilħukom, biex tkunu wlied
Missierkom li hu fis-smewwiet.
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, *
395

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 jgħid: Itolbu għal dawk li jippersegwitawkom u jżebilħukom, biex tkunu wlied
Missierkom li hu fis-smewwiet.
PREĊI
Il-Mulej Ġesù tana l-ħasil tat-twelid ġdid u ħejjielna l-mejda bl-ikel tal-ġisem tiegħu u talkelma tiegħu, biex hekk jagħmilna ħolqien ġdid. Nagħtuh glorja, nitolbuh u ngħidulu:
Ġeddidna, Mulej, bil-grazzja tiegħek.
Ġesù, ta’ qalb ħelwa u umli, agħmel li nkunu nixbħu lilek:
- libbisna sentimenti ta’ ħniena, tjieba, umiltà, ħlewwa u sabar ma’ kulħadd.
Inti wrejtna lilek innifsek fis-Samaritan it-tajjeb:
- agħmel li bħalek inġibu ruħna ta’ proxxmu tassew ma’ l-imsejknin u l-batuti.
Għat-talb ta’ Marija, l-Omm Verġni tiegħek, ħares lix-xebbiet marbuta miegħek bil-wegħdiet
imqaddsa:
- agħtihom li jgħixu bi qdusija akbar bħala xebbiet ikkonsagrati lilek fil-Knisja.
Iftaħ idejk u xerred fuqna l-ħniena tiegħek:
- aħfrilna dnubietna u eħlisna mill-kastig li jistħoqqilna.
Missierna
Talba
Dawwar qlubna lejk, o Missier ta’ dejjem, u agħmel li nagħtu ruħna għas-servizz
tiegħek billi nfittxu dejjem dak li waħdu huwa meħtieġ u nagħmlu għemejjel ta’ mħabba.
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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
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imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
Salm 118 (119): 33-40
V (He)
Għallimni, Mulej, it-triq tal-kmandamenti tiegħek; *
jiena rrid nibqa' fiha sa l-aħħar.
Fehemni biex inħares il-liġi tiegħek *
u nagħmilha b'qalbi kollha.
Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek, *
għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi.
Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek, *
u mhux lejn ir-regħba.
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Tħallix lil għajnejja jħarsu lejn il-frugħa; *
agħtini l-ħajja bil-kelma tiegħek.
Żomm il-wegħda li għamilt mal-qaddej tiegħek, *
li int għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek.
Warrab minni l-għajb li nibża' minnu, *
għax tajbin huma d-digrieti tiegħek.
Ara kif jiena mxennaq għall-preċetti tiegħek; *
fil-ġustizzja tiegħek agħtini l-ħajja.
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.
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, *
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fittex is-sliem u imxi warajh.
Għajnejn il-Mulej lejn il-ġusti, *
u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom.
Il-ħarsa tal-Mulej lejn 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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Apok 3:19-20
Lil dawk li nħobb, jiena nwiddibhom u nrażżanhom. Mela tħeġġeġ u indem. Ara,
jiena fil-bieb, u qiegħed inħabbat; jekk xi ħadd jismagħni u jiftaħli l-bieb, jiena nidħol
għandu u niekol miegħu, u hu jiekol miegħi.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Iż 44:21-22

EZZJONI QASIRA

Ftakar f’dan kollu, Ġakobb, għax inti l-qaddej tiegħi, Iżrael; jien sawwartek, qaddej
tiegħi int. Iżrael, ma ninsiekx. Jien neħħejtlek is-sħab oħxon ta’ dnubietek, is-sħab ta’
ħtijietek. Erġa’ dur lejja, għax jiena fdejtek.
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V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Gal 6:7b-8
Dak li bniedem jiżra’, dak jaħsad. Min jiżra’ f’ġismu, jaħsad mill-ġisem it-taħsir;
min jiżra’ fl-ispirtu, jaħsad mill-ispirtu l-ħajja ta’ dejjem.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Dawwar qlubna lejk, o Missier ta’ dejjem, u agħmel li nagħtu ruħna għas-servizz
tiegħek billi nfittxu dejjem dak li waħdu huwa meħtieġ u nagħmlu għemejjel ta’ mħabba. Bi
Kristu Sidna. Ammen.
Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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IT-TIENI ĦADD TAR-RANDAN
Salmodija tal-Ħadd tat-II ġimgħa

L-1 GĦASAR
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
Agħti widen, Mulej Alla,
nitolbuk bid-dmugħ f’għajnejna:
nersqu lejk f’daż-żmien imqaddes
tar-Randan, sogħbiena u niedma.
Inti li tifli l-qalb tal-bniedem,
taf kemm hi ħilitna dgħajfa;
lejk induru, biex naqilgħu
grazzja w maħfra ta’ ħtijietna.
Dnibna ħafna: jisgħobbina
minn kull ħażen li għamilna;
o Mulej ħanin, f’ġieħ ismek
agħder, aħfer lil min naqsek.
Għinna nrażżnu lil ġisimna
f’dawn il-jiem, b’tagħkis u ċaħda,
sabiex ruħna wkoll tissaffa
minn kull tebgħa ta’ l-imgħoddi.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.

SALMODIJA
Ant. 1: Ġesù ħa miegħu ‘l Pietru u ‘l Ġakbu u ‘l Ġwanni weħidhom, u tellagħhom fuq
muntanja għolja u tbiddel quddiemhom.
Salm 118 (119):105-112
XIV (Nun)

402

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 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: Ġesù ħa miegħu ‘l Pietru u ‘l Ġakbu u ‘l Ġwanni weħidhom, u tellagħhom fuq
muntanja għolja u tbiddel quddiemhom.
Ant. 2: Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, u lbiesu sar abjad silġ.

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.
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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.
Ant. 2: Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, u lbiesu sar abjad silġ.
Ant. 3: Mosè u Elija kienu jitħaddtu fuq it-tmiem ta’ ħajtu li kellu jseħħ f’Ġerusalemm.

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: Mosè u Elija kienu jitħaddtu fuq it-tmiem ta’ ħajtu li kellu jseħħ f’Ġerusalemm.
LEZZJONI QASIRA

2 Kor 6:1-4a

Aħna nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja ta’ Alla għalxejn. Għax hu jgħid: Fiżżmien it-tajjeb smajtek, f’jum is-salvazzjoni għentek. Araw, issa hu ż-żmien it-tajjeb; araw,
issa hu jum is-salvazzjoni. Aħna xejn ma nagħmlu li jista’ jkun ta’ tfixkil, lil ħadd, biex ilministeru tagħna ma jaqax fil-għajb. F’kollox inqisu rwieħna bħala ministri ta’ Alla.
RESPONSORJU QASIR
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R/. Mulej, ħares lejna u ħenn għalina, * Għax dnibna kontra tiegħek. Mulej.
V/. Kristu, isma’ t-talb umli tagħna. * Għax dnibna kontra tiegħek. Glorja. Mulej.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Sena A
Pietru qal lil Ġesù: “Mulej, kemm hu sew li aħna hawn! Jekk trid, intella’ hawn tliet tined,
waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija”.
Sena B
Ġesù tbiddel quddiemhom u lbiesu sar abjad u jgħammex b’dija ta’ għaġeb; u dehrilhom Elija
ma’ Mosè, it-tnejn jitkellmu ma’ Ġesù.
Sena Ċ
Ġara li d-dehra ta’ wiċċu, huwa u jitlob, tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex,
u dehra żewġt irġiel jitħaddtu miegħu li kienu Mosè u Elija.
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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Sena A
Pietru qal lil Ġesù: “Mulej, kemm hu sew li aħna hawn! Jekk trid, intella’ hawn tliet tined,
waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija”.
Sena B
Ġesù tbiddel quddiemhom u lbiesu sar abjad u jgħammex b’dija ta’ għaġeb; u dehrilhom Elija
ma’ Mosè, it-tnejn jitkellmu ma’ Ġesù.
Sena Ċ
Ġara li d-dehra ta’ wiċċu, huwa u jitlob, tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex,
u dehra żewġt irġiel jitħaddtu miegħu li kienu Mosè u Elija.
PREĊI
Infaħħru l-kobor ta’ Alla li fit-tjieba tiegħu jieħu ħsieb il-ħlejjaq tiegħu kollha. Insejjħulu bilqalb u ngħidulu:
Mulej, salva l-mifdijin tiegħek.
O Alla, għajn tal-verità u ta’ kull għotja tajba, imla l-kulleġġ ta’ l-isqfijiet bid-doni tiegħek:
- żomm fit-tagħlim ta’ l-Appostli l-fidili fdati f’idejhom.
Sawwab imħabbtek fuq dawk kollha li jaqsmu bejniethom il-ħobża waħda tal-ħajja:
- saħħaħ dejjem iżjed l-għaqda tagħhom fil-Ġisem ta’ Ibnek.
Neżżagħna l-bniedem il-qadim bl-għemil kollu tiegħu:
- libbisna lil Kristu Ibnek, il-bniedem il-ġdid.
Agħti l-indiema lill-midinbin biex jaqilgħu l-maħfra tiegħek:
- ħa jieħdu sehem mill-frott tat-tpattija li Ibnek għamillek.
Ilqa’ lil ħutna l-mejtin fis-sliem tiegħek biex ifaħħruk għal dejjem fis-sema:
- fejn nittamaw li aħna wkoll għad niġu nfaħħruk u nagħtuk glorja bla tmiem.
Missierna
Talba
O Alla, li ridtna nisimgħu lil Ibnek il-għażiż, itmagħna bl-ikel tal-kelma tiegħek, u
agħmel li nsaffu l-għajnejn ta’ ruħna ħalli nithennew bid-dehra tal-glorja 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
WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U
TAS-SOLENNITAJIET
V. O Alla, ejja eħlisni.
R. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
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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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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
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: 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?
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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 lkbar. (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.
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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
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.
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IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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:
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina: ejjew nadurawh.
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. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Imgħallmin bi drawwa mqaddsa,
nagħmlu l-qalb sabiex niċċaħħdu,
b’rażna sħiħa w għemil tajjeb
matul dawn l-erbgħin ġurnata.
Biha l-Liġi w il-Profeti
kienu jħarrġu l-poplu t’Alla;
Kristu mbagħad, bl-eżempju u kliemu,
għoġbu jwettaq din id-drawwa.
Mela nżommu l-qjies f’kull ħtieġa,
b’għassa tajba fuqna nfusna,
sew fi kliem, jew xorb jew ikel,
sew fi rqad, mistrieħ u faraġ.
Ma nħallux il-ħsieb jixxerred
fuq frugħat li jġibu l-ħsara,
anqas nagħtu t-tarf lill-għadu
biex jonsobna u jqarraq bina.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.

SALMODIJA
Ant. 1: Mulej, Alla tiegħi, bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl, bħal mantell, inti
mkebbeb.
Salm 103 (104)

413

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', *
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: Mulej, Alla tiegħi, bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl, bħal mantell, inti
mkebbeb.
Ant. 2: Il-Mulej joħroġ il-ħobż mill-art, inbid li jferraħ qalb il-bniedem.
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.
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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: Il-Mulej joħroġ il-ħobż mill-art, inbid li jferraħ qalb il-bniedem.
Ant.3: Alla ħares lejn kull ma għamel, u ra li kollox kien sewwa ħafna.
III
Kemm huma kotrana l-għemejjel tiegħek, Mulej! †
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.
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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: Alla ħares lejn kull ma għamel, u ra li kollox kien sewwa ħafna.
V/. Minn ġos-sħaba nstema’ leħen il-Missier.
R/. Dan hu Ibni l-għażiż: isimgħu lilu.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 13:17-14:9
Il-mixi lejn il-Baħar tal-Qasab

Meta l-Fargħun ħalla l-poplu jitlaq, Alla ma għaddihomx mit-triq li taqsam l-art talFilistin, għalkemm kienet qrib. Alla qal: “Inkella l-poplu jindem malli jara xi taqbida, u
jerġa' lura lejn l-Eġittu.” Imma Alla dawwar il-poplu għat-triq fid-deżert lejn Baħar ilQasab u l-poplu ħareġ mill-art ta' l-Eġittu, u telgħu wlied Iżrael, imqassmin għall-ġlied,
mill-art ta' l-Eġittu.
U Mosè ħa miegħu l-għadam ta' Ġużeppi, għaliex Ġużeppi kien ġiegħel lil ulied
Iżrael jaħilfu, u qalilhom: “Alla għad iżurkom, u intom għandkom iġġorru għadmi
magħkom minn hawnhekk.”
U mxew minn Sukkot, u waqfu f'Etam f'tarf id-deżert. U l-Mulej binhar kien jimxi
quddiemhom f'kolonna ta' sħab biex jurihom it-triq u billejl f'kolonna tan-nar biex
jagħtihom id-dawl, u b'hekk setgħu jimxu billejl u binhar. U l-kolonna tas-sħab binhar u lkolonna tan-nar billejl ma kinitx tgħib minn quddiem il-poplu.
Mbagħad il-Mulej kellem lil Mosè: “Għid lil ulied Iżrael jerġgħu lura u jieqfu
quddiem Fiħaħirot, bejn Migdal u bejn il-baħar quddiem Bagħal-Safon; twaqqfu l-kamp
biswitu sewwa, ħdejn il-baħar. Il-Fargħun jgħid, għal ulied Iżrael: 'Intilfu fl-art u
għalaqhom il-baħar', u jien nwebbes qalb il-Fargħun u jiġi għal warajkom, u jiena nuri lglorja tiegħi fuq il-Fargħun u l-eżerċtu tiegħu u l-Eġizzjani jkunu jafu li jiena l-Mulej.” U
hekk għamlu.
Meta lill-Fargħun qalulu li kienu ħarbu, il-Fargħun u l-qaddejja tiegħu biddlu
fehemthom dwar il-poplu u qalu: “X'morna għamilna u bgħatna lil Iżrael biex issa ma
jaħdmilniex iżjed.” U ħejja l-karru tiegħu, u ħa l-poplu tiegħu miegħu. U ħa sitt mitt karru
magħżula u l-karrijiet kollha ta' l-Eġizzjani, bl-uffiċjali fuqhom kollha. Il-Mulej webbes
qalb il-Fargħun, sultan ta' l-Eġittu, u dan għamel għal wara wlied Iżrael huma u sejrin
b'wiċċhom minn quddiem. L-Eġizzjani għamlu għal warajhom żwiemel u karrijiet u
kavallerija u l-eżerċtu tiegħu kollu, u laħquhom ħdejn Fiħaħirot biswit Bagħal-Safon.
RESPONSORJU Salm 113 (114):1. 2; Eż 13:21a
R/. Meta ħareġ Iżrael mill-Eġittu, Ġakobb minn poplu ta’ lsien barrani, * Ġuda sar it-tempju
tiegħu, Iżrael is-saltna tiegħu.
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V/. Il-Mulej kien jimxi quddiemhom f’kolonna ta’ sħab biex jurihom it-triq. * Ġuda sar ittempju tiegħu, Iżrael is-saltna tiegħu.
LEZZJONI II
Qari mid-Diskorsi tal-Papa San Iljun il-Kbir
Alla ta l-liġi permezz ta’ Mosè,
il-grazzja u l-verità seħħu b’Ġesù Kristu
Il-Mulej wera l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula; huwa dawwal il-ġisem tiegħu
jixbah lil tagħna u mlieh b’dija hekk kbira li wiċċu sar jiddi bħax-xemx u lbiesu abjad silġ.
Din il-bidla kollha għamilha l-ewwelnett biex id-dixxipli ma jħawwdux qalbhom u ma
jitfixklux minħabba s-salib tiegħu; hekk huma, wara li jarawh fil-kobor tad-dinjità moħbija
tiegħu, ma jitħawwdux meta jarawh imċekken taħt it-tbatija li laqa’ minn rajh.
Iżda hu, bi ħsieb xejn inqas, ried ukoll b’hekk iqiegħed minn qabel is-sisien tat-tama
tal-Knisja mqaddsa, biex il-ġisem kollu ta’ Kristu jagħraf il-bidla li għad jirċievi b’don minn
Alla, u l-membri tiegħu jqawwu qalbhom bil-wegħda li għad jissieħbu fil-ġieħ li deher jiddi
fir-ras.
Dan qalu wkoll il-Mulej, meta semma li għad jiġi fil-kobor kollu tiegħu. Mbagħad ilġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta’ Missierhom. U l-istess jistqarr l-appostlu San Pawl
meta jgħid: Jiena għandi l-fehma sħiħa li t-tbatijiet ta’ issa ma għandhom xejn x’jaqsmu massebħ li għad irid jidher fina. Jgħid ukoll: Intom mittu, imma ħajjitkom hi moħbija flimkien ma’
Kristu f’Alla. Meta jidher Kristu, li hu l-ħajja tagħkom, mbagħad intom ukoll tidhru flimkien
miegħu fis-sebħ.
B’dik il-bidla tiegħu ta’ l-għaġeb il-Mulej ried jagħti tagħlima oħra lill-appostli biex
iwettaqhom u jmexxihom ‘il quddiem fl-għerf kollu.
Għax Mosè u Elija, jiġifieri l-liġi u l-profeti, dehru jitħaddtu miegħu, ħalli b’hekk,
f’dawk il-ħamest irġiel miġbura hemm, il-kelma ta’ Alla sseħħ tabilħaqq, skond ma hemm
miktub: Kull ma jingħad, jissaħħaħ bix-xhieda ta’ tnejn jew tlieta.
X’hemm iżjed sħiħ u qawwi minn din il-kelma ta’ Alla li fix-xandir tagħha nstemgħet
tidwi t-tromba tal-patt il-qadim u tal-ġdid, u li fiha nfisha rabtet f’rabta waħda x-xhieda kollha
ta’ l-imgħoddi mat-tagħlim ta’ l-Evanġelju?
Għax il-kotba tal-patt il-qadim jaqblu sewwa ma’ dawk tal-ġdid; u dak li fl-imgħoddi
kien imwiegħed permezz tal-misteri moħbija taħt ħafna sinjali, issa rajnieh ċar quddiemna fiddija tal-glorja tiegħu. Għax kif jgħid San Ġwann: Alla ta l-liġi permezz ta’ Mosè, imma lgrazzja u l-verità seħħu b’Ġesù Kristu; fih seħħet ir-raġuni tal-preċetti tal-liġi, għax bilpreżenza tiegħu wettaq il-verità tal-profezija, u bil-grazzja li tana qawwiena biex nistgħu
nħarsu l-kmandamenti.
Ħadd minna ma għandu jibża’ jbati għall-ġustizzja jew jaqta’ qalbu mill-ħlas
imwiegħed, għax it-triq li tieħu għall-mistrieħ hi t-taħbit, u l-bieb tal-ħajja hu l-mewt. Ġesù
stess ħa fuqu l-mard u d-dgħajjef kollu tagħna; u jekk aħna nibqgħu nistqarruh u nħobbuh sa laħħar, ir-rebħa tiegħu tkun tagħna, u kull ma wegħedna niksbuh.
Għax sew f’dak li hu ħarsien tal-kmandamenti, sew f’dak li hu sabar fit-tbatijiet, dejjem
għandu jidwi f’widnejna leħen il-Missier li qal: Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi:
isimgħu lilu.

417

RESPONSORJU Lhud 12:22a. 24a. 25; Salm 94 (95):8
R/. Intom ersaqtu lejn Ġesù, il-medjatur ta’ Patt ġdid. Qisu li ma twarrbux lil dak li qiegħed
ikellimkom; * Għax jekk ma ħelsuhiex dawk talli warrbu lil min kellimhom fuq l-art, wisq
aktar ma neħilsuhiex aħna jekk inwarrbu lil min ikellimna mis-sema.
V/. M’hux li kontu llum tisimgħu leħnu: La twebbsux qalbkom. * Għax jekk ma ħelsuhiex
dawk talli warrbu lil min kellimhom fuq l-art, wisq aktar ma neħilsuhiex aħna jekk inwarrbu
lil min ikellimna mis-sema.
TALBA
O Alla, li ridtna nisimgħu lil Ibnek l-għażiż, itmagħna bl-ikel tal-kelma tiegħek, u
agħmel li nsaffu l-għajnejn ta’ ruħna ħalli nithennew bid-dehra tal-glorja 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.
INNU
Mixħutin, Mulej, quddiemek,
insejjħulek u nitolbu
biex, la tiġi bħala Mħallef,
tbiegħed minna l-korla tiegħek.
Bi ħtijietna nqasna ħafna
kontra t-tjieba kbira tiegħek:
iżda int, Mulej, agħdirna,
xerred fuqna grazzja w maħfra.
Ftakar, Sid ħanin, li aħna
opra tiegħek, għalkemm naqgħu;
tħalli qatt ġieħ l-isem tiegħek
ikun mogħti lil ħaddieħor.
Warrab il-ħażin li ġmajna,
għin it-tajjeb tagħna w kattru,
biex inkunu nogħġbu lilek
f’kull ma nagħmlu, issa w dejjem.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
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li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ħajja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta’ ħila, il-leminija tal-Mulej refgħetni ‘l fuq.

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.
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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-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: Il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta’ ħila, il-leminija tal-Mulej refgħetni ‘l fuq.
Ant. 2: Intennu l-innu ta’ tifħir li għannew it-tliet żgħażagħ fil-ħuġġieġa tan-nar biex ibierku
l-Mulej.
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.
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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-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: Intennu l-innu ta’ tifħir li għannew it-tliet żgħażagħ fil-ħuġġieġa tan-nar biex ibierku
l-Mulej.
Ant. 3: Faħħru lil Alla fil-firxa tas-smewwiet qawwija tiegħu.
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: Faħħru lil Alla fil-firxa tas-smewwiet qawwija tiegħu.
LEZZJONI QASIRA Neh 8:9b. 10b
Qaddis hu dan il-jum quddiem il-Mulej Alla tagħna; la titnehdux u la tibkux. Għax dan
hu jum qaddis quddiem Sidna; la ssewdux qalbkom, għax ferħ il-Mulej hu l-qawwa tagħna.
RESPONSORJU QASIR
R/. Kristu, Bin Alla l-ħaj, * Ħenn għalina. Kristu.
V/. Int li kont misħuq minħabba ħżunitna. * Ħenn għalina. Glorja. Kristu.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Sena A
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Minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi:
isimgħu lilu”.
Sena B
Pietru qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda
għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija”.
Sena Ċ
Sidna Ġesù Kristu qered il-mewt u wera fid-dawl il-ħajja u l-immortalità permezz ta’ lEvanġelju.
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
Minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi:
isimgħu lilu”.
Sena B
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Pietru qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda
għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija”.
Sena Ċ
Sidna Ġesù Kristu qered il-mewt u wera fid-dawl il-ħajja u l-immortalità permezz ta’ lEvanġelju.
PREĊI
Nagħtu glorja lil Alla, li t-tjieba tiegħu hi ġid bla qjies, u, magħqudin ma’ Ġesù, dejjem ħaj
biex jidħol għalina, nitolbuh u ngħidulu:
Ħeġġeġ fina n-nar ta’ mħabbtek.
Alla ħanin, agħtina l-għajnuna biex illum nagħmlu ħafna opri ta’ tjieba mal-proxxmu tagħna:
- ħa nuruh li qalbna miftuħa għalih, ta’ bnedmin li aħna.
Int salvajt lil Noè mid-dilluvju permezz ta’ l-arka:
- salva lill-katekumeni bl-ilma tal-magħmudija.
Tħallina qatt ninsew li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix:
- imma b’kull kelma li toħroġ minn fommok.
Eqred minn nofsna kull nuqqas ta’ qbil bejnietna:
- agħtina l-hena ta’ l-għaqda fis-sliem u fl-imħabba.
Missierna
Talba
O Alla, li ridtna nisimgħu lil Ibnek l-għażiż, itmagħna bl-ikel tal-kelma tiegħek, u
agħmel li nsaffu l-għajnejn ta’ ruħna ħalli nithennew bid-dehra tal-glorja 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.

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
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bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
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ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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 *
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
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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, *
li jnissel il-biża' fis-slaten ta' l-art.
Glorja.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.

LEZZJONI QASIRA 1 Tess 4:1.7
Ħuti, intom ġa tgħallimtu mingħandna kif għandkom tgħixu biex togħġbu lil Alla, u
tabilħaqq, hekk qegħdin iġġibu ruħkom; imma aħna nitolbukom u nħeġġukom fil-Mulej Ġesù
biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Alla ma sejjħilniex biex ngħixu fiż-żina, imma fil-qdusija.

426

V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Iż 30:15.18

LEZZJONI QASIRA

Hekk jgħid Sidi l-Mulej, il-Qaddis ta’ Iżrael: Meta terġgħu lura għandi u tistrieħu, intom
issalvaw; fis-skiet u l-fiduċja qiegħda l-qawwa tagħkom. Għalhekk il-Mulej jistenna biex
jurikom tjubitu, u għalhekk hu jqum biex iħenn għalikom. Għax Alla ġust hu l-Mulej, u hieni
kull min jittama fih.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Dewt 4:29-31
Int tfittex lill-Mulej, Alla tiegħek, u ssibu, jekk tfittxu b’qalbek kollha u b’ruħek kollha.
Fil-hemm tiegħek, meta jiġu fuqek dawk il-ħwejjeġ kollha li ħabbartlek, fl-aħħar mill-aħħar
għad terġa’ lura għand il-Mulej, Alla tiegħek, hu Alla ħanin; ma jitilqikx, ma jeqirdikx, anqas
ma jinsa l-patt li għamel b’ħalfa ma’ missirijietek.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Alla, li ridtna nisimgħu lil Ibnek l-għażiż, itmagħna bl-ikel tal-kelma tiegħek, u agħmel
li nsaffu l-għajnejn ta’ ruħna ħalli nithennew bid-dehra tal-glorja tiegħek. Bi Kristu Sidna.
Ammen.
Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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IT-II GĦASAR
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
Agħti widen, Mulej Alla,
nitolbuk bid-dmugħ f’għajnejna:
nersqu lejk f’daż-żmien imqaddes
tar-Randan, sogħbiena u niedma.
Inti li tifli l-qalb tal-bniedem,
taf kemm hi ħilitna dgħajfa;
lejk induru, biex naqilgħu
grazzja w maħfra ta’ ħtijietna.
Dnibna ħafna: jisgħobbina
minn kull ħażen li għamilna;
o Mulej ħanin, f’ġieħ ismek
agħder, aħfer lil min naqsek.
Għinna nrażżnu lil ġisimna
f’dawn il-jiem, b’tagħkis u ċaħda,
sabiex ruħna wkoll tissaffa
minn kull tebgħa ta’ l-imgħoddi.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.

SALMODIJA
Ant. 1: Il-Mulej jagħtik ix-xettru tal-qawwa tiegħek fuq l-għoljiet imqaddsa.

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
428

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 jagħtik ix-xettru tal-qawwa tiegħek fuq l-għoljiet imqaddsa.
Ant. 2: Alla wieħed: dak li ħalaq is-sema u l-art; lilu naduraw.
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.
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, *
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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.
Ant. 2: Alla wieħed: dak li ħalaq is-sema u l-art; lilu naduraw.
Ant. 3: Alla lanqas lil Ibnu stess ma ħelisha, imma tah għalina lkoll.

Kantiku 1 Piet 2:21-24
Kristu bata għalikom, †
u ħallielkom eżempju,*
biex timxu fuq il-passi tiegħu.
Hu ebda dnub ma għamel, *
u ebda qerq ma ħareġ minn fommu;
meta għajjruh, ma weġibx bit-tagħjir; †
meta bata, ma qagħadx jhedded; *
imma ħalla f’idejn dak li jagħmel ħaqq bis-sewwa.
Tgħabba f’ġismu bi dnubietna *
sa fuq l-għuda tas-salib,
biex aħna mmutu għad-dnubiet †
u ngħixu għall-qdusija. *
Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu.
Glorja.
Ant. 3: Alla lanqas lil Ibnu stess ma ħelisha, imma tah għalina lkoll.
LEZZJONI QASIRA

ara 1 Kor 9:24-25

Fl-istadju l-ġerrejja kollha jiġru, imma l-premju jirbħu wieħed. Iġru, mela, ħalli tirbħu.
Kull atleta kollox jieħu bil-qjies, u dawn biex jieħdu kuruna midbiela, imma aħna waħda li ma
tidbielx.
RESPONSORJU QASIR
R/. Mulej, ħares lejna u ħenn għalina, * Għax dnibna kontra tiegħek. Mulej.
V/. Kristu, isma’ t-talb umli tagħna. * Għax dnibna kontra tiegħek. Glorja. Mulej.
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Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Sena A
Tgħidu lil ħadd b’din id-dehra sa ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet.
Sena B
Ġiet sħaba u għattiethom u minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni lgħażiż: isimgħu lilu”.
Sena Ċ
Minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-maħtur: isimgħu lilu”. Xħin
instema’ l-leħen, Ġesù kien jinsab waħdu.
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
Tgħidu lil ħadd b’din id-dehra sa ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet.
Sena B
Ġiet sħaba u għattiethom u minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni lgħażiż: isimgħu lilu”.
Sena Ċ
Minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-maħtur: isimgħu lilu”. Xħin
instema’ l-leħen, Ġesù kien jinsab waħdu.
PREĊI
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Sidna Ġesù, ir-Ras u l-Imgħallem tagħna, ġie biex jaqdi lilna lkoll u jagħmel il-ġid lil kulħadd.
Inroddulu l-ħajr tagħna, u ngħidulu bl-umiltà u l-fiduċja:
Żur, Mulej, lill-familja tiegħek.
Ħares, Mulej, lejn l-isqfijiet u l-presbiteri tal-Knisja tiegħek, li jaqsmu miegħek fl-uffiċċju ta’
ras u ragħaj:
- ieqaf magħhom biex permezz tiegħek iwasslu lil kulħadd għand il-Missier.
Ibgħat l-anġlu tiegħek biex iwennes lil dawk li huma fil-vjaġġ:
- agħmel li jeħlishom minn kull għawġ fir-ruħ u l-ġisem.
Għallimna naqdu lil ħutna l-bnedmin kollha:
- nixtiequ nkunu bħalek, li ġejt mhux biex tkun moqdi, imma biex taqdi.
Agħti rieda tajba lill-membri ta’ kull komunità ta’ bnedmin biex l-aħwa jgħinu lill-aħwa:
- tkun l-għaqda tagħhom bħal belt qawwija li għandha lilek fiha.
Ħenn għal ħutna l-mejtin kollha:
- ħa jiddi fuqhom id-dawl ta’ wiċċek.
Missierna
Talba
Alla, li ridtna nisimgħu lil Ibnek l-għażiż, itmagħna bl-ikel tal-kelma tiegħek, u agħmel li nsaffu
l-għajnejn ta’ ruħna ħalli nithennew bid-dehra tal-glorja 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
WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U
TAS-SOLENNITAJIET
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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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,
‘tina ftit sigħat ta’ heda.
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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. 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, *
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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.
O Verġni glorjuża,
ta’ ġmiel u sbuħija,
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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-TNEJN
TAT-II ĠIMGĦA TAR-RANDAN
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. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Agħtini widen, Mulej, u fittex eħlisni.
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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, *
u ta’ biża’ għal min jafni.
Dawk li jarawni barra *
jaħarbu minni.
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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, *
intom ilkoll li tittamaw fil-Mulej.
Glorja.
Ant. 3: Imbierek il-Mulej li għamel miegħi għeġubijiet ta’ tjieba.
V/. Indmu u emmnu fil-bxara t-tajba.
R/. Għax is-saltna ta’ Alla waslet.
LEZZJONI 1
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Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 14:10-31
Il-Lhud jaqsmu l-Baħar tal-Qasab

F’dawk il-jiem: Meta l-Fargħun kien qorob lejhom, ulied Iżrael refgħu għajnejhom
u raw l-Eġizzjani resqin lejhom. Ulied Iżrael qabadhom biża' kbir u għajjtu lill-Mulej.
Mbagħad qalu lil Mosè: “Jaqaw ma kienx hemm oqbra fl-Eġittu biex ħriġtna mmutu fiddeżert? Ma għednilekx aħna fl-Eġittu: 'Ħallik minna, ħallina naħdmu għall-Eġizzjani?'
Aħjar naħdmu fl-Eġittu milli mmutu fid-deżert!” Mosè wieġeb lill-poplu: “La tibżgħux!
Żommu sħiħ, u taraw is-salvazzjoni li se jagħmel għalikom illum il-Mulej. L-Eġizzjani, li
qegħdin taraw illum, ma tarawhomx aktar. Il-Mulej jitqabad għalikom, mingħajr xejn ma
tagħmlu intom.”
Il-Mulej qal lil Mosè: “Għax tgħajjat lili? Għid lil ulied Iżrael jerfgħu t-tined
tagħhom u jitilqu. U int għolli l-ħatar tiegħek, u midd idek fuq il-baħar u oforqu. Ulied
Iżrael, mbagħad, jaqsmu fl-inxief f'nofs il-baħar. U ara, jiena nwebbes il-qalb ta' lEġizzjani biex jgħaddu warajkom, u nuri s-sebħ tiegħi permezz tal-Fargħun u l-qtajja’
tiegħu kollha, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena lMulej, meta nuri l-qawwa tiegħi permezz tal-Fargħun, tal-karrijiet u tar-rikkieba tiegħu.”
Mbagħad l-anġlu ta' Alla, li kien miexi quddiem it-tined ta' Iżrael, telaq u mar
warajhom, u l-kolonna ta' sħab minn quddiemhom marret qagħdet warajhom, u ġiet bejn
it-tined ta' l-Eġizzjani u t-tined ta' Iżrael. Kien hemm is-sħaba u d-dlam, u għadda l-lejl bla
ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lejn l-ieħor.
Mosè medd idu fuq il-baħar, u l-Mulej reġġa' lura l-baħar b'riħ qawwi mil-lvant
matul il-lejl kollu; il-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu. Mbagħad ulied Iżrael daħlu fl-inxief
f'nofs il-baħar; l-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xellug. LEġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar, iż-żwiemel kollha tal-Fargħun, ilkarrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sahra ta' filgħodu, il-Mulej minn gol-kolonna tan-nar u ssħaba xeħet ħarsa fuq it-tined ta' l-Eġizzjani, u ħarbathom, u xekkel ir-roti tagħhom u bittbatija setgħu jmexxuhom. Mbagħad l-Eġizzjani bdew jgħajjtu: “Ħa naħarbu minn
quddiem Iżrael għax il-Mulej qiegħed jiġġieled għalihom kontra l-Eġizzjani!”
Il-Mulej qal lil Mosè: “Midd idek fuq il-baħar, u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani,
bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom.” U Mosè medd idu fuq il-baħar, u ma' sbiħ il-jum ilbaħar reġa’ lura fejn kien qabel, u l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk ilMulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u għarrqu l-karrijiet u r-rikkieba ta'
l-eżerċtu kollu tal-Fargħun li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa'
minnhom. U wlied Iżrael għaddew fl-inxief f'nofs il-baħar, u l-ilmijiet kienu għalihom
bħal ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xellug.
Dakinhar il-Mulej salva lil Iżrael minn id l-Eġizzjani, u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta
fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-Mulej lill-Eġizzjani b’idu l-qawwija, u beża'
l-poplu mill-Mulej u emmen fil-Mulej u f'Mosè l-qaddej tiegħu.
RESPONSORJU

Eż 15:1, 2. 3

R/. Ngħanni lill-Mulej għax tkabbar bis-sħiħ: żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar. *
Qawwieti u għanjieti l-Mulej: għalija sar is-salvazzjoni.
V/. Il-Mulej gwerrier, Jaħweh ismu! * Qawwieti u għanjieti l-Mulej: għalija sar is-salvazzjoni.
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LEZZJONI II
Qari mill-Katekeżi ta’ l-isqof San Ġwann Kriżostmu
Mosè u Kristu
Il-Lhud raw il-mirakli; int wkoll tara mirakli, ikbar u isbaħ minn dawk li raw il-Lhud
huma u ħierġa mill-Eġittu. Int ma rajtx lill-Fargħun mgħarraq bl-eżerċtu kollu tiegħu, imma
rajt lix-xitan bl-armi tiegħu megħlub mill-imwieġ. Dawk qasmu l-baħar; int qsamt mill-mewt
għall-ħajja. Dawk ħelsu mill-Eġittu; int ħlist mix-xitan. Il-Lhud infdew mill-jasar tal-barrani;
inti nfdejt mill-jasar aktar qalil tad-dnub.
Triq taf iżjed b’liema mod ingħatalek il-ġieħ ta’ doni akbar? Il-Lhud ma felħux iħarsu
lejn il-wiċċ igglorifikat ta’ Mosè, għalkemm kien għaddej bħalhom minn nisilhom stess; imma
int rajt wiċċ Kristu fil-glorja tiegħu. U Pawlu jgħid li aħna b’wiċċna mikxuf nirriflettu fuqna lglorja tal-Mulej.
Huma kellhom lil Kristu miexi warajhom; iżda issa hu miexi warajna b’mod wisq aktar
veru. Il-Mulej kien jissieħeb magħhom bis-saħħa tal-grazzja ta’ Mosè; magħna jisieħeb mhux
biss bil-grazzja ta’ Mosè, iżda wkoll permezz ta’ l-ubbidjenza tagħkom. Dawk, kif ħarġu millEġittu, sabu d-deżert; int fi ħruġek issib is-sema. Dawk kellhom lil Mosè jmexxihom u
jagħtihom l-ordnijiet; imma lilna jmexxina u jagħtina l-ordnijiet Mosè ieħor, Alla nnifsu.
Minn xiex kien jingħaraf dak Mosè? L-Iskrittura tgħid li Mosè kien il-bniedem l-aktar
ħlejju fost in-nies kollha ta’ l-art. Dan nistgħu ngħiduh ukoll bla żball ta’ xejn għal Mosè
tagħna, li l-ħlewwa tiegħu kienet ta’ l-għaġeb u kellu miegħu l-Ispirtu s-Santu, natura waħda
miegħu. Fl-imgħoddi Mosè refa’ jdejh lejn is-sema u minn hemm niżżel il-manna, il-ħobż ta’
l-anġli; Mosè tagħna wkoll jerfa’ jdejh lejn is-sema u jġibilna l-ikel tal-ħajja ta’ dejjem. Dak
ħabbat il-blata u ħareġ minnha ilma ġieri; dan imiss mejda, jaħbat tavla spiritwali, u jiftaħ
minnha l-għejun ta’ l-Ispirtu. Għalhekk hija mqiegħda f’nofs il-mejda qisha għajn ta’ l-ilma,
biex il-merħla kollha tersaq minn kullimkien lejn din l-għajn u jixorbu minnha l-ilmijiet tassalvazzjoni.
Mela ladarba hawnhekk f’din l-għajn, f’din il-ħajja kollha u f’din il-mejda nsibu
kullimkien kotra hekk kbira ta’ ġid u nimtlew bid-doni spiritwali, ejjew nersqu lejha b’qalb
safja u kuxjenza nadifa biex naqilgħu grazzja u ħniena f’waqtha, il-grazzja u l-ħniena ta’ l-Iben
il-waħdieni, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu, li bih u miegħu tingħata glorja, ġieħ u setgħa
lill-Missier u lill-Ispirtu li jagħti l-ħajja, issa u dejjem, u għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

RESPONSORJU ara Lhud 11:24-25. 26. 27
R/. Permezz tal-fidi Mosè, meta kiber, ma riedx jissejjaħ bin it-tifla tal-Fargħun, u aktar
għażel li jkun imkasbar flimkien mal-poplu ta’ Alla milli jgawdi l-hena tad-dnub li jgħaddi
f’qasir żmien; * Għax ħares ‘il quddiem lejn il-ħlas.
V/. Huwa żamm li t-tmaqdir ta’ Kristu hu għana akbar mit-teżori ta’ l-Eġittu, u permezz
tal-fidi ħalla l-Eġittu. * Għax ħares ‘il quddiem lejn il-ħlas.
Talba
O Alla, int ikkmandajtna nrażżnu l-ġisem biex infejjqu r-ruħ; agħtina l-qawwa li
nitbiegħdu minn kull dnub, biex minn qalbna jseħħilna nħarsu l-kmandamenti li fit-tjieba
tiegħek għoġbok tagħtina. 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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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.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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, *
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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.
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, *
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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.
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 Eż 19:4-6a
Jiena rfajtkom fuq ġwienaħ l-ajkli u ressaqtkom lejja. Issa, jekk tisimgħu sewwa
leħni u tħarsu l-patt tiegħi, intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-ġnus kollha. Għaliex l-art
kollha kemm hi hija tiegħi. Tkunu għalija saltna ta’ qassisin, ġens qaddis.
RESPONSORJU QASIR
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R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Il-Mulej jgħid: Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom.
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 jgħid: Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom.
PREĊI
Alla l-Missier tana l-grazzja biex f’dan il-jum tar-Randan noffrulu sagrifiċċju ta’ tifħir.
Inberkuh u nitolbuh:
Mulej, agħtina l-għerf tat-tagħlim qaddis tiegħek.
Alla ħanin li tista’ kollox, agħtina l-ispirtu tat-talb u ta’ l-indiema:
- ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek u tal-proxxmu.
Qanqalna biex naħdmu id f’id miegħek għat-tiġdid ta’ kollox fi Kristu:
- agħmel li din il-ħidma tagħti frott kbir ta’ ġustizzja u ta’ paċi fid-dinja.
Dawwlilna moħħna biex nifhmu tajjeb x’inhu tassew il-ħolqien u kemm jiswa’ quddiemek:
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- biex nistgħu nseħbuh magħna fl-innu ta’ tifħir li nerfgħu lejk.
Agħdirna, Mulej, jekk ma lmaħniex lil Kristu Ibnek fil-fqar, fl-imsejknin u fl-imtaqqlin:
- aħfrilna jekk ma rrispettajniex lil Ibnek f’ħutna.
Missierna
Talba
O Alla, int ikkmandajtna nrażżnu l-ġisem biex infejjqu r-ruħ; agħtina l-qawwa li
nitbiegħdu minn kull dnub, biex minn qalbna jseħħilna nħarsu l-kmandamenti li fit-tjieba
tiegħek għoġbok tagħtina. 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
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F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
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Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
Salm 118 (119):41-48
VI (Waw)
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.
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.
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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, *
għandi 'l Sidi jaħseb fija.
Inti l-għajnuna u l-ħelsien tiegħi; *
iddumx ma tgħinni, Alla tiegħi!
Glorja.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Għerf 11:23-24a
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Mulej, int tħenn għal kulħadd, għax inti tista’ kollox ; int tagħlaq għajnejk għaddnubiet tal-bnedmin, biex huma jindmu minnhom. Għax inti tħobb il-ħlejjaq kollha, u ma
tistmell xejn minn kull ma għamilt.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.

Eżek 18:23

LEZZJONI QASIRA

Forsi jien togħġobni l-mewt tal-bniedem il-ħażin ? – jgħid Sidi l-Mulej ; m’hux aktar
jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix ?
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Iż 58:6a. 7
Aqsam ħobżok ma’ min hu bil-ġuħ, u daħħal f’darek lill-imsejken bla saqaf; libbes lil
min hu għarwien, u n-nies ta’ darek tinsihomx.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħu, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabiex, o Alla.
Talba
O Alla, int ikkmandajtna nrażżnu l-ġisem biex infejjqu r-ruħ; agħtina l-qawwa li
nitbiegħdu minn kull dnub, biex minn qalbna jseħħilna nħarsu l-kmandamenti li fit-tjieba
tiegħek għoġbok tagħtina. Bi Kristu Sidna. Ammen.
Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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19 ta’ Marzu
SAN ĠUŻEPP, GĦARUS 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.
INNU
Ġużeppi, s-sema jgħanni t-tifħir tiegħek,
u jidwi ma’ l-art kollha l-għana ħlejju,
għax stħaqqlek b’merti kbar tieħu ‘l Marija
b’Għarusa safja tiegħek.
Stagħġibt xħin rajt li saret omm mingħajrek,
u f’qalbek dritta nibet ħsieb li ħawwdek;
iżd’anġlu nebbħek li t-tarbija tnisslet
b’għemil l-Ispirtu s-Santu.
Ħaddant bil-ħlewwa ‘l Sidek, meta twieled;
warrabtu minn Erodi ‘l bogħod fl-Eġittu;
f’Ġerusalemm fittixtu meta ntilef,
u bkejt bil-ferħ kif sibtu.
Hi l-mewt li tissiġilla l-ħajja mseddqa
tal-magħżulin li l-Għoli jsejjaħ miegħu;
int iżda f’ħajtek stess titgħaxxaq b’Alla,
meqjus bħal ibnek f’darek.
Quddiemek nersqu, Trinità Qaddisa:
għall-merti ta’ Ġużeppi, ħenn għalina,
biex nistgħu niġu w ngħannu flimkien miegħu
is-sebħ tal-kobor tiegħek. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Ġakobb nissel ‘il Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija, li minnha twieled Ġesù li jsejjħulu lMessija (Żmien il-Għid 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’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Ant. 1: Ġakobb nissel ‘il Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija, li minnha twieled Ġesù li jsejjħulu lMessija (Żmien il-Għid hallelujah).
Ant. 2: Alla bagħat l-Anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija, jisimha Nazaret, għand xebba mgħarrsa
ma’ raġel jismu Ġużeppi (Żmien il-Għid hallelujah).
Salm 145 (146)
Faħħar, ruħ tiegħi, il-Mulej! †
Infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha; *
ngħanni lil Alla tiegħi kemm indum ħaj.
La tittamawx fil-kbarat, *
għax il-bniedem ma jsalvakomx.
Malli toħroġ ruħu, lejn l-art jerġa' jmur; *
jintemmu dakinhar ħsibijietu.
Hieni min f'Alla ta' Ġakobb isib l-għajnuna tiegħu, *
min għandu t-tama fil-Mulej, Alla tiegħu,
li għamel is-sema, l-art u l-baħar, *
u kull ma jinsab fihom;
hu li jżomm kelmtu għal dejjem,*
li jagħmel ħaqq lill-maħqurin, *
u jagħti l-ħobż lill-imġewwħin.
Il-Mulej li jeħles lill-imjassrin;*
il-Mulej li jiftaħ għajnejn l-għomja;
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il-Mulej li jerfa' lill-milwijin; *
il-Mulej li jħobb lill-ġusti;
il-Mulej li jħares lill-barranin; †
hu li jżomm lill-iltim u lill-armla, *
imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom.
Il-Mulej isaltan għal dejjem; *
Alla tiegħek, Sijon, minn nisel għal nisel.
Glorja.
Ant. 2: Alla bagħat l-Anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija, jisimha Nazaret, għand xebba mgħarrsa
ma’ raġel jismu Ġużeppi (Żmien il-Għid hallelujah).
Ant. 3: Marija, Omm Ġesù, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien,
saret omm bil-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu (Żmien il-Għid hallelujah).
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.
Ant. 3: Marija, Omm Ġesù, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien,
saret omm bil-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu (Żmien il-Għid hallelujah).
LEZZJONI QASIRA

Kol 3:23-24

Kull ma tagħmlu, agħmluh minn qalbkom, bħallikieku lill-Mulej u mhux lill-bnedmin,
għax tafu li għad tieħdu l-ħlas li ħejja għalikom il-Mulej bħala wirt. Aqdu lil Kristu Sidna.
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RESPONSORJU QASIR
Fir-Randan
R/. Il-bniedem ġust * Jiżhar bħall-ġilju. Il-bniedem.
V/. Iwarrad għal dejjem quddiem il-Mulej . * Jiżhar bħall-ġilju. Glorja. Il-bniedem.
Fi żmien il-Għid
R/. Il-bniedem ġust jiżhar bħall-ġilju. * Hallelujah, hallelujah. Il-bniedem.
V/. Iwarrad għal dejjem quddiem il-Mulej . * Hallelujah, hallelujah. Glorja. Il-bniedem.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Dan hu l-qaddej fidil u għaqli li l-Mulej qiegħdu fuq id-dar tiegħu. (Żmien il-Għid 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:
Dan hu l-qaddej fidil u għaqli li l-Mulej qiegħdu fuq id-dar tiegħu. (Żmien il-Għid hallelujah).
PREĊI
Nersqu bl-umiltà kollha quddiem Alla, li minnu tissemma kull familja fis-sema u fl-art, u fiċċokon tagħna ngħidulu:
Missierna, li inti fis-smewwiet, ismagħna.
Missier qaddis, int għarraft lil San Ġużepp il-misteru ta’ Kristu, li kien moħbi sa minn
dejjem:
- agħmel li l-bnedmin kollha jagħrfu dejjem aħjar lil Ibnek, Alla u bniedem.
Missier tas-sema, inti titma’ t-tjur ta’ l-ajru u tlibbes bil-ġmiel il-ħaxix tar-raba’:
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- ipprovdi l-ħobża meħtieġa ta’ kuljum lill-bnedmin kollha.
Int sawwart il-ħolqien u fdajtu f’idejna:
- agħmel li l-ħaddiema jgawdu kif jixirqilhom il-frott tax-xogħol tagħhom.
Alla ta’ kull tjieba, int trid li l-bnedmin kollha jkunu tajba:
- bit-talb ta’ San Ġużepp, agħtina li nogħġbuk f’kollox tul ħajjitna kollha.
Alla ħanin, dawwar għajnejk lejn ħutna l-moribondi u l-mejtin kollha:
- permezz ta’ Ibnek u ta’ ommu Marija u ta’ San Ġużepp, xerred għal dejjem il-ħniena
tiegħek fuqhom.
Missierna
Talba
O Alla li tista’ kollox, inti fdajt il-misteru tas-salvazzjoni, sakemm kien għadu fil-bidu
tiegħu, taħt il-ħarsien fidil ta’ San Ġużepp; agħmel li, bit-talb tiegħu, il-Knisja tiegħek taqdi
dejjem dan il-misteru, sa ma jseħħ għalkollox. 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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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,
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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,
‘tina ftit sigħat ta’ heda.
Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,
qalbna tibqa’ tishar miegħek;
midd, Mulej, il-leminija
bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.
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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.
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 lkbar. (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, *
u 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 *
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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, *
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.
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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. Infaħħru lil Kristu Sidna fis-solennità ta’ San Ġużepp (Żmien il-Għid hallelujah)
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. Infaħħru lil Kristu Sidna fis-solennità ta’ San Ġużepp (Żmien il-Għid hallelujah)
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;
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tiegħu l-art, għax b'idejh saret.
Ant. Infaħħru lil Kristu Sidna fis-solennità ta’ San Ġużepp (Żmien il-Għid hallelujah)
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. Infaħħru lil Kristu Sidna fis-solennità ta’ San Ġużepp (Żmien il-Għid hallelujah)
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. Infaħħru lil Kristu Sidna fis-solennità ta’ San Ġużepp (Żmien il-Għid hallelujah)
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. Infaħħru lil Kristu Sidna fis-solennità ta’ San Ġużepp (Żmien il-Għid hallelujah)
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. Infaħħru lil Kristu Sidna fis-solennità ta’ San Ġużepp (Żmien il-Għid hallelujah)

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
Dan huwa l-jum solenni li jfakkarna
fi dħul Ġużeppi, r-raġel ġust, fil-glorja,
fejn tela’ b’merti kbar sabiex jithenna
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fil-ferħ ta’ dejjem.
Kemm kotrot fuqu l-barka fl-aħħar siegħa,
bi Kristu u l-Verġni jishru ħdejh bid-dehwa,
it-tlieta xhieda waħda ta’ l-imħabba
li fl-art għaqqdithom!
Hekk temm triqtu l-qaddej fidil u għaqli,
bi sliem ta’ l-għaġeb daħal f’raqda ħelwa,
u żżejjen bil-kuruna tar-rebbieħa
fis-saltna mbierka.
Għalhekk bil-ħerqa kollha lejh induru
biex bit-talb tiegħu niksbu ħniena w maħfra,
u mis-smewwiet jixxerred dejjem fuqna
id-don tal-paċi.
Tifħir qdusitek ngħannu, Alla, wieħed
fi tliet Persuni, għax int għoġbok tqiegħed
kuruna ta’ deheb fin fuq ras Ġużeppi
fil-glorja tiegħek. Ammen.

SALMODIJA
Ant. 1: L-anġlu tal-Mulej deher lil Ġużeppi u qallu: Ġużeppi, Bin David, la tibżax tilqa’
għandek lil Marija b’martek; hi jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù. (Żmien il-Għid hallelujah)
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, *
kuruna ta' deheb fin qegħidtlu 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.
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Ant. 1: L-anġlu tal-Mulej deher lil Ġużeppi u qallu: Ġużeppi, Bin David, la tibżax tilqa’
għandek lil Marija b’martek; hi jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù. (Żmien il-Għid hallelujah)
Ant. 2: Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-Anġlu tal-Mulej, u laqa’ għandu lil Marija
b’martu. (Żmien il-Għid hallelujah)

Salm 91 (92)
I
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,
ilkoll għad jinqerdu għal dejjem; *
imma int, Mulej, għal dejjem fl-għoli.
Glorja.
Ant. 2: Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-Anġlu tal-Mulej, u laqa’ għandu lil Marija
b’martu. (Żmien il-Għid hallelujah)
Ant. 3: Ġużeppi tela’ minn Nazaret fil-belt ta’ David, jisimha Betlehem, biex jinkiteb ma’
Marija. (Żmien il-Għid hallelujah)
II
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, *
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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. 3: Ġużeppi tela’ minn Nazaret fil-belt ta’ David, jisimha Betlehem, biex jinkiteb ma’
Marija. (Żmien il-Għid hallelujah)
V/. Il-bniedem ġust jiżhar bħall-ġilju (Żmien il-Għid hallelujah).
R/. Iwarrad għal dejjem quddiem il-Mulej (Żmien il-Għid hallelujah).
LEZZJONI 1
Qari mill-Ittra lill-Lhud

Lhud 11:1-16
Il-fidi tax-xjuħ ta’ l-imgħoddi

Ħuti: Il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw, hija l-prova tal-ħwejjeġ
li ma jidhrux; ix-xjuħ ta' l-imgħoddi għoġbu lil Alla sewwasew għax kellhom il-fidi. Hu
permezz tal-fidi li aħna nifhmu illi d-dinja nħolqot kif inħolqot bil-kelma ta’ Alla, hekk li minn
dak li ma jidhirx sar dak li jidher.
Kien permezz tal-fidi li Abel offra lil Alla sagrifiċċju aħjar minn ta' Kajin, sagrifiċċju
li bis-saħħa tiegħu kiseb xhieda li hu kien raġel ġust, ladarba d-doni tiegħu għoġbu lil Alla; u
b'dik il-fidi hu għadu jsemma' leħnu, minkejja li miet.
Kien minħabba fil-fidi tiegħu li Ħenok ittieħed minn fostna hekk li hu l-mewt ma
rahiex; ma nstabx iżjed, għax Alla kien ħadu. U tassew, qabel ma ttieħed, kien kiseb xhieda li
hu kien għoġob lil Alla. Għax kull min jersaq lejn Alla jeħtieġlu jemmen li Alla jeżisti u li
jagħti l-ħlas mistħoqq lil dawk li jfittxuh.
Kien minħabba l-fidi tiegħu li Noè, mgħarraf minn Alla dwar ħwejjeġ li kienu għadhom
ma jidhrux, mimli b'biża' qaddis bena arka biex isalva l-familja tiegħu; u b'dik il-fidi kkundanna
d-dinja u sar werriet tal-ġustifikazzjoni li tinkiseb bis-saħħa tal-fidi.
Kienet il-fidi li ġegħlet lil Abraham jobdi għas-sejħa ta' Alla, meta dan qallu biex imur
f'art li kien se jagħtih b'wirt; u telaq, bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet il-fidi li ġegħlitu
jgħammar fl-art imwiegħda, qisu għarib f'art barranija, u jgħix taħt it-tined flimkien ma' Iżakk
u Ġakobb, li kienu werrieta miegħu ta' l-istess wegħda; għax hu kien iħares 'il quddiem, lejn ilbelt mibnija fis-sod, li l-imgħallem u l-bennej tagħha hu Alla.
Kienet ukoll il-fidi li biha Sara setgħet issir omm, għalkemm kienet imdaħħla fiż-żmien,
għax hija għarfet li ta' kelmtu huwa dak li kien għamel il-wegħda. Kien għalhekk li minn
bniedem – u dan kważi mejjet - twieldu wlied bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs irramel ta' xatt il-baħar, li ħadd ma jista' jgħoddu.
Kollha bil-fidi mietu dawn in-nies. Kienu għadhom ma ħadux dak li kien imwiegħed,
iżda huma rawh mill-bogħod u sellmulu, waqt li għarfu li huma kienu barranin u għorba fuq lart. Tabilħaqq, dawk li jitkellmu b'dan il-mod juru ċar li huma qegħdin ifittxu pajjiż għalihom.
Li kieku kellhom fi ħsiebhom il-pajjiż li minnu kienu ħarġu, kellhom żmien biżżejjed biex
setgħu jerġgħu lura fih. Imma issa huma jixtiequ pajjiż aħjar, jiġifieri dak tas-sema. Huwa
għalhekk li Alla ma jistmerrx jissejjaħ Alla tagħhom, għax hu ħejja belt għalihom.
RESPONSORJU

Rum 4:20. 22; Ġak 2:22
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R/. Quddiem il-wegħda ta’ Alla ma qagħadx itella’ u jniżżel jekk jemminx jew le, imma
ssaħħaħ fil-fidi u sebbaħ lil Alla. * U kien għalhekk li dan ġie lilu meqjus b’ġustifikazzjoni
(Żmien il-Għid hallelujah).
V/. Il-fidi ħadmet id f’id ma’ l-għemil tiegħu, u bil-ħila ta’ l-għemil il-fidi laħqet il-quċċata
tagħha. * U kien għalhekk li dan ġie lilu meqjus b’ġustifikazzjoni (Żmien il-Għid hallelujah).
LEZZJONI II
Qari mid-Diskorsi ta’ San Bernardinu ta’ Siena, saċerdot
Missier putattiv u għassies fidil
Kull darba li Alla jagħti grazzja speċjali lil xi anġlu jew bniedem, huwa jimxi skond
regola ġenerali, li hija din: li meta hu jogħġbu jagħżel lil xi ħadd għal dik il-grazzja speċjali,
jew għal xi stat għoli, huwa jagħti l-kariżmi kollha meħtieġa u li l-iżjed jixirqu lil dik il-persuna
magħżula u lill-uffiċċju tagħha.
Dan tabilħaqq ġara l-iżjed f’San Ġużepp, il-missier putattiv ta’ Sidna Ġesù Kristu u lgħarus veru tas-Sultana tad-dinja u Sidt l-anġli. Il-Missier etern għażlu biex ikun missier
putattiv u għassies fidil li jieħu ħsieb l-aqwa fost it-teżori tiegħu, jiġifieri Ibnu u l-Għarusa
tiegħu: u hu qeda dan l-uffiċċju b’fedeltà mill-akbar. Għalhekk qallu l-Mulej: Qaddej tajjeb u
fidil, idħol fl-hena ta’ Sidek.
Jekk inti xxebbaħ lil Ġużeppi mal-Knisja kollha ta’ Kristu, forsi hu m’huwiex dak irraġel magħżul u speċjali li, bih u taħtu, Kristu daħal fid-dinja b’mod xieraq u kif imiss? Jekk
mela l-Knisja Mqaddsa kollha hija midjuna lejn l-Omm Verġni, għax permezz tagħha
stħaqqilha tilqa’ lil Kristu, żgur li, wara Marija, hija għandha trodd ħajr u tagħti ġieħ speċjali
lil Ġużeppi.
Permezz ta’ Ġużeppi ngħalaq it-testment il-qadim, hekk li l-ġieħ tal-patrijarki u lprofeti kiseb il-frott imwiegħed. Għax tassew, hu waħdu ħa fil-ġisem lil dak li Alla kien
wiegħed lilhom.
Meta kien fid-dinja, Kristu ta lil Ġużeppi dik l-imħabba, il-qima u l-ogħla ġieħ li iben
jista’ jagħti lil missieru. Għalhekk ma hemm ebda dubju li issa fis-sema wkoll jagħtih din ixxhieda, anzi jkattarhielu sal-milja kollha tagħha.
Mela m’hux ta’ xejn li l-Mulej jgħidlu: Idħol fl-hena ta’ Sidek. Għalkemm l-hena talħajja ta’ dejjem jidħol fil-qalb tal-bniedem u jimlieha, iżda l-Mulej aktar għażel li jgħidlu: Idħol
fl-hena, biex donnu jfissirlu b’mod mistiku li dan l-hena mhux biss jinsab ġewwa fih, imma
qiegħed idawwru minn kullimkien u jixorbu fih, u jgħattih kollu kemm hu qisu baħar bla qjies.
Mela ftakar fina, o mqaddes Ġużeppi, u, bl-għajnuna tat-talb tiegħek, idħol għalina
quddiem l-Iben putattiv tiegħek; iżda xerred ukoll fuqna t-tjieba tal-Verġni mqaddsa, għarusa
tiegħek, l-Omm ta’ Kristu, li jgħix u jsaltan flimkien mal-Missier u ma’ l-Ispirtu s-Santu, għal
dejjem ta’ dejjem. Ammen.
RESPONSORJU

ara Sir 51:2-3

R/. Alla għamilni qisni missier is-sultan u sid daru kollha; * Għollieni, biex isalva lħafna popli. (Żmien il-Għid hallelujah).
V/. Il-Mulej jgħinni u jħarisni; hu sar is-salvazzjoni tiegħi. * Għollieni, biex isalva
ħafna popli. (Żmien il-Għid hallelujah).
INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU.
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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.
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, *
kif fik hi t-tama tagħna.
Fik, Mulej, jien nistkenn: *
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ma jkolli qatt għax ninfixel.

TALBA
O Alla li tista’ kollox, inti fdajt il-misteru tas-salvazzjoni, sakemm kien għadu fil-bidu
tiegħu, taħt il-ħarsien fidil ta’ San Ġużepp: agħmel li, bit-talb tiegħu, il-Knisja tiegħek taqdi
dejjem dan il-misteru, sa ma jseħħ għalkollox. 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.
INNU
Int ġieħ ta’ l-anġli u l-qaddisin, Ġużeppi,
għajnuna tal-bnedmin u tama tagħna!
Ilqagħha l-għanja ta’ tifħir u qima
li llum noffrulek.
Is-Sid tal-ħlejjaq għażlek, nisel David,
b’għarus tal-Verġni; riedek tkun imsejjaħ
missier il-Verb; u tak li tkun ministru
tas-salvazzjoni.
B’ferħ kbir rajt il-Feddej, mimdud f’maxtura,
li kien imħabbar mill-profeti kollha,
u l-ewwel wieħed kont li, flimkien m’ommu,
inxtħett biex tqimu.
Sultan is-slaten, Alla, Sid id-dinja,
li jaħkem il-ħolqien u ħarstu triegħed
bil-biża’ lis-setgħat, ried joqgħod taħtek
u jisma’ minnek.
Tifħir jintradd lit-Trinità Qaddisa,
li sawwbet fuqek ġieħ u glorja kbira.
Għall-merti tiegħek, jogħġbu Alla jtina
il-ferħ ta’ dejjem. Ammen.
SALMODIJA

469

(Salmi tal-Ħadd tal-I ġimgħa)
Ant. 1: Ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda
f’maxtura. (Żmien il-Għid hallelujah)
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.
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: Ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda
f’maxtura. (Żmien il-Għid hallelujah)
Ant. 2: Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu;
u Xmun berikhom (Żmien il-Għid 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; *
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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: Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu;
u Xmun berikhom (Żmien il-Għid hallelujah).
Ant. 3: Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu, u warrab lejn l-Eġittu, u baqa’
hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi (Żmien il-Għid 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!
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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: Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu, u warrab lejn l-Eġittu, u baqa’
hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi (Żmien il-Għid hallelujah).
LEZZJONI QASIRA 2 Sam 7:28-29
Sidi Mulej, int Alla, il-kelma tiegħek hi s-sewwa, u int wegħidt dan il-ġid kollu lillqaddej tiegħek. Qum u bierek il-familja tal-qaddej tiegħek, ħalli tibqa’ quddiemek għal dejjem!
Għax int, Sidi Mulej, tkellimt, u l-familja tal-qaddej tiegħek tkun imbierka għal dejjem bilbarka tiegħek.

RESPONSORJU QASIR
Fir-Randan
R/. Il-Mulej Alla * Għamlu sid fuq id-dar tiegħu. Il-Mulej.
V/. Ħallielu f’idejh ġidu kollu. * Għamlu sid fuq id-dar tiegħu. Glorja. Il-Mulej.
Fi żmien il-Għid
R/. Il-Mulej Alla għamlu sid fuq id-dar tiegħu. * Hallelujah, hallelujah. Il-Mulej.
V/. Ħallielu f’idejh ġidu kollu. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. Il-Mulej.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Ġużeppi mar joqgħod f’belt jisimha Nazaret, biex hekk iseħħ dak li l-profeti ħabbru
fuq Kristu: Ikun jissejjaħ Nażri (Żmien il-Għid 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
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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:
Ġużeppi mar joqgħod f’belt jisimha Nazaret, biex hekk iseħħ dak li l-profeti ħabbru
fuq Kristu: Ikun jissejjaħ Nażri (Żmien il-Għid hallelujah).
PREĊI
Il-Mulej waħdu jiġġustifika lill-bnedmin. Nitolbuh bl-umiltà:
Mulej, żommna fil-ħajja ġusta tiegħek.
Int, Alla Sidna, sejjaħt lil missirijietna biex jgħixu b’qalb perfetta quddiemek:
- agħmel li nimxu fuq il-passi tagħhom biex inkunu perfetti kif tridna int.
Int għażilt lil Ġużeppi, raġel ġust, biex irabbi lil Ibnek li sar bniedem:
- agħmel li naqdu lill-ġisem ta’ Kristu f’ħutna, il-membri tiegħu.
Int fdajt id-dinja f’idejn il-bnedmin, biex jimlewha u jsaltnu fuqha:
- għallimna nkunu ħabrieka u bieżla fuq din l-art, u nfittxu bla heda l-glorja tiegħek.
Missier tagħna lkoll, ftakar fl-opra kbira ta’ jdejk:
- agħmel li lkoll kemm aħna ngħixu ħajja xierqa ta’ bnedmin u naħdmu fis-sliem u b’qalb
mistrieħa.
Missierna
Talba
O Alla li tista’ kollox, inti fdajt il-misteru tas-salvazzjoni, sakemm kien għadu fil-bidu
tiegħu, taħt il-ħarsien fidil ta’ San Ġużepp; agħmel li, bit-talb tiegħu, il-Knisja tiegħek taqdi
dejjem dan il-misteru, sa ma jseħħ għalkollox. 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ta’kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa ta’ l-Għid (Żmien
il-Għid hallelujah).
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal-ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
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imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Huma u sejrin lura, it-tifel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu
(Żmien il-Għid hallelujah).
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Billi ma sabux lil Ġesù, il-ġenituri tiegħu reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh (Żmien il-Għid
hallelujah).
SALMODIJA
Salmodija komplimentari
Fid-disgħa ta’ filgħodu
Salm 119 (120)
Fid-dwejjaq tiegħi l-Mulej sejjaħt; *
u hu weġibni.
Mulej, eħlisna mix-xufftejn giddieba *
u mill-ilsna qarrieqa.
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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, *
ifaħħru isem il-Mulej.
Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq, *
it-tronijiet tad-dar ta' David.
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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.
L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej, *
li għamel is-sema u l-art.
Glorja.
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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)
Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar, *
għalxejn jitħabtu l-bennejja.
Jekk il-Mulej ma jħarisx il-belt, *
għalxejn jishar l-għassies.
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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. Ta’kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa ta’ l-Għid (Żmien
il-Għid hallelujah).
LEZZJONI QASIRA Prov 2:7-8
Il-Mulej jerfa’ għajnuna għan-nies sewwa, hu tarka ta’ dawk li jimxu sħaħ, iħares ilmogħdijiet tal-ħaqq u jgħasses tajjeb fuq it-triq ta’ ħbiebu.
V/. Għamlu sid fuq id-dar tiegħu (Żmien il-Għid hallelujah).
R/. Ħallielu f’idejh ġidu kollu (Żmien il-Għid hallelujah).
F’Nofsinhar
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Ant. Huma u sejrin lura, it-tifel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu
(Żmien il-Għid hallelujah).
ara Għerf 10:10

LEZZJONI QASIRA

Meta l-ġust ħarab mill-korla ta’ ħuh, l-għerf għaddieh minn mogħdijiet dritti, urieh issaltna ta’ Alla, u tah li jifhem ħwejjeġ qaddisa; bagħatlu riżq tajjeb fit-taħbit tiegħu, u raddlu lfrott ta’ tbatijietu.
V/. Ġid u għana jkunu f’daru (Żmien il-Għid hallelujah).
R/. Għal dejjem tibqa’ l-ġustizzja tiegħu (Żmien il-Għid hallelujah).
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Billi ma sabux lil Ġesù, il-ġenituri tiegħu reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh (Żmien il-Għid
hallelujah).

LEZZJONI QASIRA Sir 2:15-16
Min jibża’ mill-Mulej ma jiksirlux kelmtu, u min iħobbu jħares triqatu. Min jibża’ millMulej ifittex li jogħġbu, u min iħobbu mimli bil-liġi tiegħu.
V/. Kbir hu sebħu bir-rebħa li tajtu (Żmien il-Għid hallelujah).
R/. Ġieħ u ġmiel int tqiegħed fuqu (Żmien il-Għid hallelujah).
Talba
O Alla li tista’ kollox, inti fdajt il-misteru tas-salvazzjoni, sakemm kien għadu fil-bidu
tiegħu, taħt il-ħarsien fidil ta’ San Ġużepp; agħmel li, bit-talb tiegħu, il-Knisja tiegħek taqdi
dejjem dan il-misteru, sa ma jseħħ għalkollox. 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.
INNU
Ġużeppi, s-sema jgħanni t-tifħir tiegħek,
u jidwi ma’ l-art kollha l-għana ħlejju,
għax stħaqqlek b’merti kbar tieħu ‘l Marija
b’Għarusa safja tiegħek.
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Stagħġibt xħin rajt li saret omm mingħajrek,
u f’qalbek dritta nibet ħsieb li ħawwdek;
iżd’anġlu nebbħek li t-tarbija tnisslet
b’għemil l-Ispirtu s-Santu.
Ħaddant bil-ħlewwa ‘l Sidek, meta twieled;
warrabtu minn Erodi ‘l bogħod fl-Eġittu;
f’Ġerusalemm fittixtu meta ntilef,
u bkejt bil-ferħ kif sibtu.
Hi l-mewt li tissiġilla l-ħajja mseddqa
tal-magħżulin li l-Għoli jsejjaħ miegħu;
int iżda f’ħajtek stess titgħaxxaq b’Alla,
meqjus bħal ibnek f’darek.
Quddiemek nersqu, Trinità Qaddisa:
għall-merti ta’ Ġużeppi, ħenn għalina,
biex nistgħu niġu w ngħannu flimkien miegħu
is-sebħ tal-kobor tiegħek. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Il-ġenituri ta’ Ġesù sabuh fit-tempju, bil-qiegħda f’nofs l-għalliema, jismagħhom u
jistaqsihom (Żmien il-Għid hallelujah).

Salm 14 (15)
Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? *
Min joqgħod fuq l-għolja mqaddsa tiegħek?
Min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb, *
min jgħid is-sewwa f'qalbu;
min ma jqassasx bi lsienu, †
ma jagħmilx deni lil ġaru, *
u ma jgħajjarx lil għajru;
min ma jqisx 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.
Ant. 1: Il-ġenituri ta’ Ġesù sabuh fit-tempju, bil-qiegħda f’nofs l-għalliema, jismagħhom u
jistaqsihom (Żmien il-Għid hallelujah).
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Ant. 2: Omm Ġesù qaltlu: Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Ara, jiena u missierek konna qegħdin
infittxuk b’qalbna maqsuma (Żmien il-Għid 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' l-ġustizzja tiegħu.
Xejn ma jibża' minn aħbar ħażina; *
qalbu qawwija bit-tama tal-Mulej.
Qalbu qawwija, ma 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.
Jarah il-ħażin u jinkedd, †
jħeżżeż snienu u jtertaq qalbu. *
Imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa' bla temma.
Glorja
Ant. 2: Omm Ġesù qaltlu: Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Ara, jiena u missierek konna qegħdin
infittxuk b’qalbna maqsuma (Żmien il-Għid hallelujah).
Ant. 3: Ġesù niżel magħhom u reġa’ mar Nazaret; u kien jobdihom (Żmien il-Għid hallelujah).
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.
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Glorja.
Ant. 3: Ġesù niżel magħhom u reġa’ mar Nazaret; u kien jobdihom (Żmien il-Għid hallelujah).

LEZZJONI QASIRA

Kol 3:23-24

Kull ma tagħmlu, agħmluh minn qalbkom, bħallikieku lill-Mulej u mhux lill-bnedmin,
għax tafu li għad tieħdu l-ħlas li ħejja għalikom il-Mulej bħala wirt. Aqdu lil Kristu Sidna.
RESPONSORJU QASIR
Fir-Randan
R/. Il-bniedem ġust * Jiżhar bħall-ġilju. Il-bniedem.
V/. Iwarrad għal dejjem quddiem il-Mulej . * Jiżhar bħall-ġilju. Glorja. Il-bniedem.
Fi żmien il-Għid
R/. Il-bniedem ġust jiżhar bħall-ġilju. * Hallelujah, hallelujah. Il-bniedem.
V/. Iwarrad għal dejjem quddiem il-Mulej . * Hallelujah, hallelujah. Glorja. Il-bniedem.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Fil-bidu tal-ministeru tiegħu Ġesù kellu madwar it-tletin sena; in-nies kienu jaħsbuh bin
Ġużeppi (Żmien il-Għid 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.
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Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Fil-bidu tal-ministeru tiegħu Ġesù kellu madwar it-tletin sena; in-nies kienu jaħsbuh bin
Ġużeppi (Żmien il-Għid hallelujah).
PREĊI
Nersqu bl-umiltà kollha quddiem Alla, li minnu tissemma kull familja fis-sema u fl-art, u fiċċokon tagħna ngħidulu:
Missierna, li inti fis-smewwiet, ismagħna.
Missier qaddis, int għarraft lil San Ġużepp il-misteru ta’ Kristu, li kien moħbi sa minn
dejjem:
- agħmel li l-bnedmin kollha jagħrfu dejjem aħjar lil Ibnek, Alla u bniedem.
Missier tas-sema, int titma’ t-tjur ta’ l-ajru u tlibbes bil-ġmiel il-ħaxix tar-raba’:
- ipprovdi l-ħobża meħtieġa ta’ kuljum lill-bnedmin kollha.
Int sawwart il-ħolqien u fdajtu f’idejna:
- agħmel li l-ħaddiema jgawdu kif jixirqilhom il-frott tax-xogħol tagħhom.
Alla ta’ kull tjieba, int trid li l-bnedmin kollha jkunu tajba:
- bit-talb ta’ San Ġużepp, agħtina li nogħġbuk f’kollox tul ħajjitna kollha.
Alla ħanin, dawwar għajnejk lejn ħutna l-moribondi u l-mejtin kollha:
- permezz ta’ Ibnek u ta’ ommu Marija u ta’ San Ġużepp, xerred għal dejjem il-ħniena
tiegħek fuqhom.
Missierna
Talba
O Alla li tista’ kollox, inti fdajt il-misteru tas-salvazzjoni, sakemm kien għadu fil-bidu
tiegħu, taħt il-ħarsien fidil ta’ San Ġużepp; agħmel li, bit-talb tiegħu, il-Knisja tiegħek taqdi
dejjem dan il-misteru, sa ma jseħħ għalkollox. 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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
ATT PENITENZJALI
484

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
Kristu, dija w jum imsebbaħ,
bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:
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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. 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.
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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:
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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,
li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek
fis-siegħa li lqajt it-tislima
li tak Gabrijel, u bqajt xebba,
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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
TAT-II ĠIMGHA TAR-RANDAN
Salmodija tal-Erbgħa tat-II ġimgħa
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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.
INNU
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Aħna nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew il-fidwa ta’ ġisimna.
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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, *
tibqax trux għad-dmugħ tiegħi.
Għax jien m'hux ħlief mistieden għandek, *
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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/. Erġgħu duru lejn Alla u indmu.
R/. Iġġeddu fil-qalb u fl-ispirtu.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 17: 1-16

L-ilma mill-blat. Il-ġlieda kontra l-Għamalekin
F’dawk il-jiem: Il-ġemgħa kollha ta' wlied Iżrael telqu fid-deżert ta' Sin, jimxu u
jieqfu skond ma jgħidilhom il-Mulej, u waqfu f'Rafidim. Hemmhekk ma kienx hemm ilma
x'jixorbu. Il-poplu ħadha kontra Mosè, u qalulu: “Agħtina ilma x'nixorbu!” Mosè
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weġibhom: “Għaliex teħduha miegħi u ġġarrbu l-Mulej?” Hemmhekk il-poplu qabdu lgħatx, u gemgem kontra Mosè u qal: “Għalfejn tellajtna hawn mill-Eġittu? Biex toqtol
lilna, 'l uliedna u l-bhejjem tagħna bil-għatx?
Mosè għajjat quddiem il-Mulej u qal: “X'se nagħmel lil dan il-poplu? Ftit ieħor u
jħaġġruni.” Il-Mulej qal lil Mosè: “Għaddi minn quddiem il-poplu u ħu miegħek xi whud
mix-xjuħ ta' Iżrael; ħu f'idejk il-ħatar li bih kont drabt ix-xmara tan-Nil, u mur. Arani, jien
noqgħod hemm quddiemek, fuq il-blat f'Ħoreb; u int aħbat il-blat u toħroġ minnu l-ilma,
u jixrob il-poplu.” Mosè hekk għamel quddiem ix-xjuħ ta' Iżrael. U l-post semmewh:
'Massah u Meribah, għax hemm tlewwmu wlied Iżrael u ġarrbu lill-Mulej meta qalu: “IlMulej fostna jew le?”
Il-poplu ta' Għamalek qam u tqabad ma' Iżrael f'Rafidim. Mosè qal lil Ġożwè:
“Agħżel irġiel għat-taqbida u mur tqabad ma' Għamalek; jien noqgħod wieqaf fuq ilquċċata ta' l-għolja, bil-ħatar ta' Alla f'idejja.”
Ġożwè għamel kif qallu Mosè, u mar jitqabad ma' l-Għamalekin. Mosè, Aron u Ħur
telgħu fuq il-quċċata ta' l-għolja. Kull meta Mosè kien jerfa' idejh, Iżrael kien jirbaħ; u
kull meta kien iniżżel idejh kienu jirbħu l-Għamalekin. Meta jdejn Mosè bdew jitqalu,
ħadu ġebla u qegħduhielu taħtu, u hu qagħad bilqiegħda, waqt li Aron u Ħur żammewlu
jdejh, wieħed kull naħa. Hekk idejh baqgħu sodi merfugħa sa nżul ix-xemx. U Gożwè
qered lil Għamalek u l-poplu tiegħu b'xifer is-sejf.
U l-Mulej qal lil Mosè: “Ikteb dan b'tifkira fi ktieb u aqrah f'widnejn Ġożwè, li jiena
neqred għalkollox it-tifkira ta' Għamalek minn taħt is-sema.” U Mosè bena altar u
semmieh: “Jahweh Nissi - Il-Mulej il-Bandiera tiegħi” għax qal:
“Talli refgħu idhom għall-bandiera tal-Mulej,
il-Mulej jitqabad ma' Għamalek
minn nisel għal nisel.”
RESPONSORJU ara Iż 12:3. 4; ara Ġw 4:14
R/. Kollkom ferħana timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni. * F’dak il-jum għad-tgħidu:
Għannu lill-Mulej, sejjħu lil ismu.
V/. L-ilma li nagħtikom jien isir fikom għajn ta’ ilma li jwassal sal-ħajja ta’ dejjem. * F’dak iljum għad tgħidu: Għannu lill-Mulej, sejjħu lil ismu.
LEZZJONI II
Qari mit-Trattat ta’ l-isqof San Irinew “Kontra l-ereżiji”
Alla għallem lill-poplu jqimu
Alla fil-bidu ħalaq il-bniedem biex jimlieh bid-doni tiegħu; għażel il-patrijarki u
salvahom; għaqqad poplu ta’ rasu iebsa biex jgħallmu jimxi wara Alla; ħejja l-profeti biex fuq
l-art idarri lill-bniedem jilqa’ l-Ispirtu u jissieħeb f’xirka ma’ Alla; hu, li ma jeħtieġ xejn, offra
għaqda miegħu lil dawk li jeħtieġu lilu; bħal bennej tajjeb fassal pjan biex isalva lil dawk li
kienu għadhom ma rawhx fl-Eġittu; tahom liġi mill-aħjar meta rahom bla kwiet fid-deżert;
qassmilhom wirt sabiħ meta daħlu f’art tajba; qatel l-għoġol l-imsemmen għal dawk li reġgħu
daru lejn il-Missier u xiddilhom l-isbaħ libsa; u b’ħafna modi ħejja l-ġens tal-bnedmin u
ressaqhom lejn is-salvazzjoni.
Għalhekk Ġwanni fl-Apokalissi jgħid: Leħnu qisu l-ħoss ta’ ħafna ilmijiet. U tassew,
huma ħafna l-ilmijiet ta’ l-Ispirtu ta’ Alla, għax għani u kbir hu l-Missier. Il-Verb tiegħu wasal
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fostna permezz ta’ dawn l-ilmijiet kollha, u lil dawk li qagħdu għalih tahom b’idejh miftuħa
kull ma swielhom ta’ ġid, u għamlilhom liġi li, jkunu fiex ikunu, kienet xierqa u tajba għalihom.
Hekk ukoll ordna b’liġi lill-poplu t-twaqqif tat-tinda, il-bini tat-tempju, l-għażla talleviti, is-sagrifiċċju, l-offerti, t-tislijiet u kull xorta ta’ servizz ieħor.
Hu ma kien jeħtieġ xejn minn dan kollu, għax hu dejjem mimli b’kull ġid, u għandu fih
innifsu kull fwieħa li tgħaxxaq u kull riħa ħelwa li togħġob, sa minn qabel ma kien Mosè. Iżda
huwa ried jgħallem lill-poplu għax dan kien ħafif ħafna biex idur lejn l-idoli, fatmu minn bosta
drawwiet u ħejjieh biex jibqa’ jservi lil Alla sa l-aħħar; tah ħwejjeġ sekondarji biex bihom
isejjaħlu għall-prinċipali, jiġifieri, permezz ta’ mudelli sejjaħlu għall-verità, permezz ta’ dak li
jgħaddi ressqu lejn dak li jibqa’, permezz ta’ dak li hu tal-ġisem wasslu għal dak li hu ta’ lispirtu, permezz ta’ dak li hu ta’ l-art refgħu lejn dak li hu tas-sema. Hu stess kien qal lil Mosè:
Agħmel kollox skond il-mudell li rajt fuq il-muntanja.
Għal erbgħin jum Mosè qagħad jitgħallem il-kliem li Alla bagħtu jgħid lill-poplu, issinjali li tah mis-sema, ix-xbihat spiritwali, it-tixbihat tal-ħwejjeġ li kellhom jiġu wara; kif qal
Pawlu: Xorbu mill-blata li kellhom warajhom, u din il-blata kienet Kristu. L-istess Appostlu,
wara li semma x’hemm miktub fil-liġi, żied jgħid: Dan kollu seħħ b’eżempju għall-oħrajn, u
nkiteb bi twissija għalina, għalina li qegħdin ngħixu qrib it-tmiem.
Mela kien bis-saħħa tal-mudelli li l-Iżraelin tgħallmu jibżgħu minn Alla u jibqgħu
jaqduh. Għalhekk il-liġi ngħatat kemm biex tgħallem lilhom u kemm biex tħabbar dak li kellu
jiġi wara.
RESPONSORJU
R/. Il-liġi kienet tmexxina qisna tfal lejn Kristu, biex inkunu ġustifikati permezz talfidi. * Issa li l-fidi ġiet, ma neħtiġux aktar min imexxina.
V/. Qabel ma ġiet il-fidi, aħna konna miżmumin taħt il-ħarsien tal-liġi, sa ma tiġi l-fidi
li kellha tkun irrivelata. * Issa li l-fidi ġiet, ma neħtiġux aktar min imexxina.
TALBA
Ħares, Mulej, lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li hija tikseb bl-għemejjel
tajba tagħha: ibqa’ farraġha bl-għajnuna tiegħek sa ma twassalha fl-hena 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.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
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reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Qaddisa triqtek, o Alla! Liema alla hu kbir bħal Alla tagħna?
Salm 76 (77)
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?
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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.
Glorja.
Ant. 1: Qaddisa triqtek, o Alla! Liema alla hu kbir bħal Alla tagħna?
Ant. 2: Qalbi tifraħ fil-Mulej, li jbaxxi kif ukoll 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, *
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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.
Ant. 2: Qalbi tifraħ fil-Mulej, li jbaxxi kif ukoll 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; *
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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

Dewt 7:6b. 8. 9

Minn fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art, lilek għażel il-Mulej Alla tiegħek
biex tkun il-poplu miksub tiegħu, għax ħabbkom, u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lil
missirijietkom; kien għalhekk li l-Mulej, b’id qawwija, ħariġhom u fdiekom minn dar iljasar, minn id il-Fargħun, is-sultan ta’ l-Eġittu. Agħraf mela li l-Mulej Alla tiegħek hu
Alla, Alla l-fidil, li jżomm għal elf nisel il-patt u t-tjieba tiegħu ma’ ħbiebu u ma’ dawk li
jħarsu l-kmandamenti tiegħu.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa għallkotra.
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:
Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa għallkotra.
PREĊI
Alla l-Missier sawwab l-Ispirtu s-Santu fi qlubna, biex bil-ħidma tiegħu jsaffina u jwettaqna
fl-imħabba. Niżżuh ħajr, u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh:
Agħtina, Mulej, l-Ispirtu Qaddis tiegħek.
Agħmel li kull ġid li jiġina nkunu nafuh lilek b’radd ta’ ħajr:
- u li nilqgħu wkoll is-slaleb tagħna bis-sabar.
Għallimna nagħtu xhieda ta’ mħabba mhux fil-ħwejjeġ il-kbar biss:
- imma wisq iżjed ukoll fiċ-ċirkustanzi ordinarji ta’ kuljum.
Għinna niċċaħħdu minn kull ma hu żejjed għalina:
- biex aħna ngħinu lil ħutna fil-bżonn.
Int bil-magħmudija tajtna l-ħajja fil-ġisem ta’ Ibnek:
- ieqaf magħna ħa nġorru l-mewt tiegħu f’ġisimna.
Missierna
Talba
Ħares, Mulej, lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li hija tikseb bl-għemejjel
tajba tagħha: ibqa’ farraġha bl-għajnuna tiegħek sa ma twassalha fl-hena 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.
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IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
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imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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, *
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imma jien ma nsejtx il-liġi tiegħek.
F'nofs il-lejl inqum infaħħrek *
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,
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li kont nitgħaxxaq nitkellem miegħek, *
ħaġa waħda konna nkunu fid-dar ta' Alla.
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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Eżek 18:30b-32
Indmu, u erġgħu lura minn dnubietkom kollha, biex ma jkollkomx xi jwaqqagħkom
fil-ħażen. Biegħdu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, u ġeddu qalbkom u ruħkom.
L-għala tridu tmutu, dar ta’ Iżrael? Għax jien ma nieħu pjaċir bil-mewt ta’ ħadd, jgħid Sidi
l-Mulej. Mela indmu u għixu.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
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F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Żak 1:3b-4a

LEZZJONI QASIRA

Erġgħu duru lejja, u jiena nerġa’ ndur lejkom, jgħid il-Mulej ta’ l-eżerċti. Tkunux
bħal missirijietkom, li l-profeti ta’ l-imgħoddi kienu sejjħulhom u qalulhom: Hekk jgħid
il-Mulej ta’ l-eżerċti: M’hux li kontu dduru lejja mit-triqat il-ħżiena tagħkom u millgħemejjel il-ħżiena tagħkom.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Dan 4:24b
Infatam minn ħtijietek b’għemejjel tajba, u minn ħżunitek billi tħenn għallimsejken; żgur jitwal għalik is-sliem tiegħek.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Ħares, Mulej, lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li hija tikseb bl-għemejjel
tajba tagħha: ibqa’ farraġha bl-għajnuna tiegħek sa ma twassalha fl-hena tas-sema. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
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u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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.
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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, *
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.
Ant. 2: Idawwar Alla għal fuqna d-dija ta’ wiċċu, u jberikna.
Ant. 3: Kollox bih kien maħluq, u kollox bih qiegħed iżomm.
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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 fih 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.
Ant. 3: Kollox bih kien maħluq, u kollox bih qiegħed iżomm.
LEZZJONI QASIRA

Fil 2:12b-15a

Ħabirku għas-salvazzjoni tagħkom bil-biża’ u tregħid. Alla hu li jaħdem kemm firrieda tagħkom u kemm fit-tħabrik tagħkom, biex tagħmlu dak li jogħġob lilu. Agħmlu
kollox mingħajr tgemgim u mingħajr tħassib, ħalli tkunu nies bla għajb u safja, ulied Alla
bla tebgħa.

RESPONSORJU QASIR
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R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Bin il-bniedem se jagħtuh f’idejn il-pagani u jiddieħku bih, jagħtuh is-swat u joqtluh,
u fit-tielet jum iqum mill-imwiet.
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:
Bin il-bniedem se jagħtuh f’idejn il-pagani u jiddieħku bih, jagħtuh is-swat u joqtluh,
u fit-tielet jum iqum mill-imwiet.

PREĊI
Nagħtu glorja u ġieħ lil Alla, għax għamel patt ġdid u għal dejjem mal-poplu tiegħu bid-demm
ta’ Kristu, u jġeddu fis-sagrament ta’ l-altar. Nitolbuh u ngħidulu:
Mulej, bierek il-poplu tiegħek.
Mulej, mexxi skond ir-rieda tiegħek il-fehmiet tal-popli u tal-mexxejja tagħhom:
- biex iħabirku minn qalbhom għall-ġid ta’ kulħadd.
Bierek lil ħutna li ħallew kollox biex jimxu wara Kristu u saħħaħ ir-rabta tagħhom miegħek:
- biex jagħtu lil kulħadd xhieda u eżempju mill-isbaħ tal-qdusija tal-Knisja.
Agħmel li l-bnedmin kollha jistmerru kull tqassim inġust bejniethom:
- fakkarhom li int ħlaqt lil kulħadd xorta fuq ix-xbieha tiegħek.
Iġbed lejk lil dawk li tbiegħdu minnek u ilqagħhom mill-ġdid fil-ħbiberija u l-verità tiegħek:
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- għallimna ngħinuhom biex jerġgħu jersqu lejk.
Daħħal lil ħutna l-mejtin fil-glorja tas-saltna tiegħek:
- agħtihom li jiġu jfaħħruk għal dejjem.
Missierna
Talba
Ħares, Mulej, lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li hija tikseb bl-għemejjel
tajba tagħha: ibqa’ farraġha bl-għajnuna tiegħek sa ma twassalha fl-hena 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. Hallelujah.
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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
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.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. †
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.
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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:
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
513

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 fissliem 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.
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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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IL-ĦAMIS
TAT-II ĠIMGĦA TAR-RANDAN
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. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Int teħlisna, Mulej, u nfaħħru ismek għal dejjem.
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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.
Ġibtna fi lsien il-ġnus, *
u l-popli jħarsu lejna u jħarrku rashom.
L-għajb tiegħi quddiemi l-jum kollu, *
il-mistħija tgħattili wiċċi,
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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-tgħakkis 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/. Min jaħseb fil-liġi tal-Mulej.
R/. Jagħmel il-frott fi żmienu.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż. 18:13-27
Mosè jaħtar l-imħallfin

F’dawk il-jiem: Mosè qagħad jagħmel il-ħaqq lill-poplu u l-poplu qagħad quddiem
Mosè minn filgħodu sa filgħaxija. U Ġetro ra kull ma kien qiegħed jagħmel Mosè lill-poplu,
u qallu: “X'inhu dan li qiegħed tagħmel lill-poplu? Għaliex qiegħed bilqiegħda waħdek u lpoplu wieqaf quddiemek minn filgħodu sa filgħaxija?”
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U Mosè qal lil ħatnu: “Għaliex il-poplu jiġi għandi jaraw x’irid Alla. U meta jkollhom
xi ħaġa jiġu għandi biex nagħmel ħaqq bejn bniedem u ieħor. U ngħallimhom il-preċetti u
l-liġi ta' Alla.”
U Ġetro wieġbu: “M'hux sewwa kif qiegħed tagħmel. Tinkedd int u jinkedd il-poplu
li hawn miegħek, għax dan ix-xogħol hu wisq għalik u int ma tistax tagħmlu waħdek. Issa
isma' milli se ngħidlek: intik parir, u Alla jkun miegħek! Int tidher għall-poplu quddiem
Alla, u tressaq quddiemu kull ma jinqala'; għallimhom il-preċetti u l-liġijiet u għarrafhom
it-triq li għandhom jgħaddu minnha u x'għandhom jagħmlu. U int agħżel nies ta' ħila millpoplu, nies li jibżgħu minn Alla, nies ta' fiduċja u jobogħdu r-regħba, u qegħedhom kapijiet
ta' l-eluf, kapijiet tal-mijiet, kapijiet tal-ħamsinijiet, u kapijiet ta' l-għaxriet. Dawn jagħmlu
l-ħaqq lill-poplu f'kull żmien; u meta jkun hemm xi ħaġa kbira jġibuha għandek, u kull ħaġa
żgħira jiġġudikawha huma. Hekk jiħfieflek ix-xogħol u huma jerfgħu l-piż miegħek. Jekk
tagħmel dan - u l-Mulej hekk jikkmandak - iżżomm sħiħ, u dan il-poplu jasal bis-sliem
f'postu.”
Mosè sama' minn kliem ħatnu u għamel kull ma qallu: għażel nies ta' ħila mill-poplu
ta' Iżrael kollu, u għamel kapijiet fuq il-poplu, kapijiet ta' l-eluf, kapijiet tal-mijiet, kapijiet
tal-ħamsinijiet u kapijiet ta' l-għaxriet. U dawn kienu jagħmlu l-ħaqq lill-poplu kollu żżmien kollu. Il-kwistjonijiet iebsa kienu jġibuhom quddiem Mosè, u kull ħaġa żgħira kienu
jiġġudikawha huma.
Mosè mbagħad ħalla lil ħatnu jitlaq, u dan mar lejn pajjiżu.
RESPONSORJU ara Num 11:25; Eż 18:25a
R/. Il-Mulej niżel fi sħaba jkellem lil Mosè, u ħa mill-ispirtu li kellu fih u taħ lis-sebgħin xjuħ:
* U ġara li hekk kif l-ispirtu qagħad fuqhom, bdew iħabbru imma ma ssukktawx.
V/. Mosè għażel nies ta’ ħila mill-poplu ta’ Iżrael kollu, u għamilhom kapijiet fuq il-poplu. *
U ġara li hekk kif l-ispirtu qagħad fuqhom, bdew iħabbru imma ma ssuktawx.
LEZZJONI II
Qari mit-Trattati ta’ l-isqof San Ilarju fuq is-salmi
Il-biża’ veru minn Alla
Hienja dawk kollha li jibżgħu mill-Mulej, li jimxu fit-triqat tiegħu. Irridu nżommu
quddiem għajnejna li l-Iskrittura, kull darba li ssemmi l-biża’ ta’ Alla, ma ssemmihx waħdu
bħallikieku hu biss kien biżżejjed biex ikollna fidi perfetta, imma ssemmi wkoll jew turina
bosta ħwejjeġ oħra biex tfehemna r-raġuni u l-perfezzjoni tal-biża’ ta’ Alla, kif nafu minn dak
li jgħidilna Salamun fil-Ktieb tal-Proverbi: Jekk issejjaħ bid-dehen u tgħajjat lill-għaqal, jekk
tfittxu daqs li kieku fidda u tistħarreġ għalih daqs li kieku teżori, mbagħad tifhem x’inhu l-biża’
tal-Mulej.
Naraw ftit kemmil pass irridu nagħtu biex naslu għall-biża’ tal-Mulej.
Qabel xejn trid issejjaħ lid-dehen, tgħajjat lill-għaqal biex tifhem, u tfittex u tistħarreġ
l-għerf; wara dan imbagħad tifhem il-biża’ tal-Mulej. U ma tifhmux skond ma l-bnedmin
ġeneralment jifhmu l-biża’ komuni.
Il-biża’ huwa dik l-ansjetà li nħossu, ta’ dgħajfin li aħna, meta b’qalbna mriegħda
nistennew xi ħaġa li ma rriduhiex tiġrilna. Dan il-biża’ jitnissel u jitqanqal fina minħabba ttinġiż tal-kuxjenza wara xi ħtija, minħabba l-jedd ta’ min hu aqwa minnha jew il-ħbit ta’ min
jiflaħ għalina, minħabba l-mard, jew it-tehdid ta’ annimali selvaġġi, jew it-tiġrib ta’ xi deni.
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Dan il-biża’ ma jgħallimulna ħadd, imma nħossuh minna nfusna għax aħna dgħajfin. U
ħadd ma jgħallimna minn xiex għandna nibżgħu, għax il-ħwejjeġ li jbeżżgħuna jġibu minnhom
infushom dan il-biża’ fuqna.
Imma fuq il-biża’ tal-Mulej hemm miktub: Ejjew, uliedi, isimgħu lili: jiena l-biża’ talMulej ngħallimkom. Mela la l-biża’ tal-Mulej jinkiseb bit-tagħlim, jeħtieġ nitgħallmuh. Ma
jiġix bit-twerwir, iżda b’metodu ta’ tagħlim; mhux minn sens naturali ta’ tkexkix, imma bilħarsien tal-kmandamenti, bl-opri ta’ ħajja sewwa u bl-għarfien tal-verità.
Għalina, il-biża’ ta’ Alla hu kollu fl-imħabba; u jekk din perfetta, tagħmel lilu perfett.
Għax sewwasew dan hu li tagħmel fina l-imħabba ta’ Alla, jiġifieri tgħinna noqogħdu għattwissijiet tiegħu, inħarsu l-preċetti tiegħu, nittamaw fil-wegħdiet tiegħu. Mela nagħtu widen
għall-Iskrittura li tgħid: U issa, Iżrael, x’jistenna minnek il-Mulej Alla tiegħek? Xejn ħlief li
tibża’ mill-Mulej Alla tiegħek, timxi fi triqatu kollha u tħobbu, u tħares il-kmandamenti u lliġijiet tiegħu b’qalbek kollha u b’ruħek kollha, għall-ġid tiegħek.
It-triqat tal-Mulej huma ħafna. Tabilħaqq, hu nnifsu hu t-triq; iżda meta tkellem minnu
nnifsu u qal li hu t-triq, fissrilna wkoll għaliex ried jissejjaħ hekk, għax qal: Ħadd ma jista’
jmur għand il-Missier jekk mhux bija.
Jenħtieġ għalhekk li nitħarrġu permezz ta’ ħafna triqat u nibqgħu miexja fihom sa ma
nsibu dik il-waħda li hi t-tajba; fi kliem ieħor, irridu mmorru għand il-ħafna għalliema tagħna
li jistgħu jmexxuna sa dik it-triq il-waħda li twassalna fil-ħajja ta’ dejjem. U hemm triqat filliġi, triqat fil-profeti, triqat fl-evanġelju , triqat fl-appostli, kif ukoll triqat fil-ħafna għemejjel
li għalihom aħna obbligati. U hieni hu min jimxi f’dawn it-triqat bil-biża’ tal-Mulej.
RESPONSORJU Sir 2:16; Lq 1:50
R/. Dawk li jibżgħu mill-Mulej ifittxu li jogħġbuh; * Dawk li jħobbuh jimtlew bil-liġi
tiegħu.
V/. Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. * Dawk li jħobbuh,
jimtlew bil-liġi tiegħu.

TALBA
O Alla, int tħobb is-safa u troddhulna mill-ġdid meta nitilfuh: mexxi lejk il-qlub tagħna,
u ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabrieka fl-għemil ittajjeb. 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.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
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inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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.
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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.
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, *
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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, *
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.
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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 ara 1 Slat 8:51-53a
Mulej, aħna l-poplu tiegħek u l-wirt tiegħek. Ħa jkunu għajnejk miftuħa għat-talb talqaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Iżrael, u agħtina widen kull meta nsejjħulek, għax int
għażiltna minn fost il-popli kollha ta’ l-art biex inkunu l-wirt tiegħek.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f’ħajtek; hekk ukoll Lazzru, il-ħażin irċevieh f’ħajtu.
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:
Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f’ħajtek; hekk ukoll Lazzru, il-ħażin irċevieh f’ħajtu.
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PREĊI
Alla l-Missier uriena lilu nnifsu fi Kristu Ibnu. Infaħħru t-tjieba tiegħu, u b’qalb umli nitolbuh
u ngħidulu:
Ftakar fina, Mulej, għaliex aħna wliedek.
Agħtina, Mulej, li nifhmu aktar mill-qiegħ il-misteru tal-Knisja:
- biex dejjem aħjar tkun għalina u għal kulħadd misteru ta’ salvazzjoni.
O Alla, li tant tħobbna, agħmel li ngħinu l-bini tas-soċjetà tal-bnedmin:
- u li f’kollox infittxu s-saltna tiegħek.
Kristu Ibnek offrielna lilu nnifsu bħala l-għajn ta’ l-ilma ħaj:
- agħtina l-grazzja li nkunu bil-għatx għalih ħa niġru lejh u nixorbu minnu.
Aħfrilna ħtijietna, Mulej:
- u mexxina fit-triq il-ġusta b’ħajja mseddqa.
Missierna
Talba
O Alla, int tħobb is-safa u troddhulna mill-ġdid meta nitilfuh: mexxi lejk il-qlub tagħna,
u ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabrieka fl-għemil ittajjeb. 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
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ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
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aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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; *
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; †
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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;
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.
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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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Iż 55:6-7
Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejjħulu sakemm hu qrib! Ħa jħalli triqtu lmidneb, u l-bniedem il-ħażin fehmietu; ħa jerġa’ lura għand il-Mulej u jħenn għalih, għand
Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
LEZZJONI QASIRA

Dewt 30:2-3a

Meta tkun dort lejn il-Mulej, Alla tiegħek, inti u wliedek, biex b’qalbek kollha u
ruħek kollha tagħti widen għal leħnu f’dak kollu li jien ordnajtlek illum, mbagħad il-Mulej,
Alla tiegħek, ireġġgħek lura mill-jasar tiegħek u jħenn għalik.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Lhud 10:35-36
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Tarmux il-fiduċja tagħkom, għax din iġġib magħha ħlas kbir. Tassew li teħtieġu ssabar biex tagħmlu r-rieda ta’ Alla u tiksbu dak li hu wiegħed.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
O Alla, int tħobb is-safa u troddhulna mill-ġdid meta nitilfuh: mexxi lejk il-qlub tagħna,
u ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabrieka fl-għemil ittajjeb. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
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SALMODIJA
Ant. 1: Jien għamiltek dawl għall-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.
Ant. 1: Jien għamiltek dawl għall-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; *
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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.
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, *
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,
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u xejn ma għożżew ħajjithom, *
hekk li ħadu saħansitra l-mewt.
Għalhekk ifirħu, smewwiet, *
u intom li tgħammru fihom.
Glorja.
Ant. 3: Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta’ Alla tagħna.
Ġak 4:7-8. 10

LEZZJONI QASIRA

Oqogħdu għar-rieda ta’ Alla. Ieqfu lix-xitan, u hu jaħrab minnkom. Ersqu lejn Alla,
u hu jersaq lejkom. Midinbin, naddfu jdejkom; nies ta’ moħħ imħawwad, saffu qlubkom.
Iċċekknu quddiem il-Mulej, u hu jerfagħkom.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
L-għani talab qatra ilma, hu, li ċaħad loqma ħobż lil Lazzru.
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:
L-għani talab qatra ilma, hu, li ċaħad loqma ħobż lil Lazzru.
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PREĊI
Infaħħru lil Alla, għax fil-ħniena tiegħu dawwalna bil-grazzja ta’ l-Ispirtu s-Santu, biex aħna
wkoll inkunu niddu bl-għemejjel tal-ġustizzja u l-fidi. Nitolbuh u ngħidulu:
Mulej, qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu.
Mulej, għajn u bidu tal-qdusija, bis-saħħa ta’ l-Ewkaristija għaqqad iżjed bejniethom lillisqfijiet, il-presbiteri u d-djakni tagħna:
- biex dejjem iżjed titqawwa fihom il-grazzja li rċevew bit-tqegħid ta’ l-idejn.
Għallem lill-fidili tiegħek biex sikwit jieħdu sehem xieraq u attiv fil-mejda tal-kelma tiegħek
u tal-ġisem ta’ Kristu:
- u biex tul ħajjithom jgħixu tassew skond dak li jisimgħu bil-fidi u jirċievu fis-sagrament.
Agħtina l-grazzja li nagħrfu d-dinjità ta’ kull bniedem, mifdi b’demm Ibnek:
- u li nirrispettaw il-libertà u l-kuxjenza ta’ ħutna.
Agħmel li l-bnedmin irażżnu l-ġibda żejda għall-ġid ta’ l-art:
- qanqlilhom qalbhom biex jaħsbu wkoll f’dawk ħuthom li huma nieqsa mill-bżonnijiet talħajja.
Ħenn għall-fidili tiegħek li llum issejjħilhom minn din id-dinja għal għandek:
- agħtihom id-don ta’ l-hena ta’ dejjem.
Missierna
Talba
O Alla, int tħobb is-safa u troddhulna mill-ġdid meta nitilfuh: mexxi lejk il-qlub tagħna, u
ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabrieka fl-għemil it-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.

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM
IL-ĦAMIS
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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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,
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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
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,
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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. 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, *
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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.
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 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.
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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 Alla tagħna, agħtina l-heda u l-mistrieħ wara t-taħbit u l-għeja ta’ llum, biex blgħajnuna 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
f’dan il-wied ta’ dmugħ.
Ejja, mela, avukata tagħna,
dawwar lejna
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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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IL-ĠIMGĦA
TAT-II ĠIMGĦA TAR-RANDAN
Salmodija tal-Ġimgħa tat-II ġimgħa
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Mulej, la twiddibnix fis-saħna tiegħek.
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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.
Ant. 3: Ħtijieti nistqarrhom; Sidi, la tħallinix, inti s-salvazzjoni tiegħi.
III
Imma jien bħal trux li ma jismax; *
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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/. Erġgħu duru lejn il-Mulej Alla tagħkom.
R/. Għax hu ħanin u jagħder.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 19:1-19; 20:18-21

Il-wegħda tal-patt u d-dehra tal-Mulej fis-Sinaj
Fil-bidu tat-tielet xahar mill-ħruġ ta' wlied Iżrael mill-art ta' l-Eġittu, dakinhar stess,
waslu fid-deżert ta’ Sinaj. Wara li refgħu t-tined, minn Rafidim waslu fid-deżert ta’ Sinaj
u waqqfu t-tined fid-deżert. Iżrael waqqaf it-tined hemm, biswit il-muntanja.
Mosè tela' ħdejn Alla, u l-Mulej sejjaħlu mill-muntanja u qallu:
“Dan għid lil dar Ġakobb
u għarraf lil ulied Iżrael:
'Rajtu intom x'għamilt lill-Eġizzjani,
u kif lilkom tellajtkom fuq il-ġwienaħ ta' l-ajkli
ressaqtkom lejja.
Issa, jekk tisimgħu leħni u żżommu l-patt tiegħi,
intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-popli kollha,
għax l-art kollha tiegħi.
Intom tkunu għalija saltna ta' qassisin
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u poplu qaddis.'
Dan hu l-kliem li tgħid lil ulied Iżrael.”
Mbagħad Mosè mar isejjaħ ix-xjuħ tal-poplu, u qegħdilhom quddiemhom dan il-kliem
kollu li l-Mulej ordnalu. U l-poplu kollu wieġeb b'leħen wieħed, u qalu: “Kull ma qal ilMulej, aħna nagħmluh.” U Mosè ressaq kliem il-poplu quddiem il-Mulej. U l-Mulej qal
lil Mosè: “Ara, jiena ġej lejk fi sħaba sewda, ħalli l-poplu jismagħni nitkellem miegħek u
jemmen fik ukoll għal dejjem.”
U Mosè qal lill-Mulej kliem il-poplu. U l-Mulej qal lil Mosè: “Mur ħdejn il-poplu u
qaddishom illum u għada; jaħslu ħwejjiġhom u jħejju ruħhom għat-tielet jum, għax fittielet jum il-Mulej jinżel fuq il-muntanja tas-Sinaj quddiem għajnejn il-poplu kollu. Ifred
in-nies minn kull naħa tal-muntanja u għidilhom: 'Qisu li ma titilgħux fuq il-muntanja jew
tmissu trufijietha; min imiss il-muntanja jmut żgur; ebda id ma tmissu, iżda jħaġġruh jew
jinfduh bis-sejf; ħadd ma jibqa' ħaj la bhima u anqas bniedem.' Meta jdoqq il-kornu,
jitilgħu lejn il-muntanja.”
U Mosè niżel minn fuq il-muntanja ħdejn il-poplu u qaddes il-poplu, u ħaslu
ħwejjiġhom. U qalilhom: “Lestu ruħkom għat-tielet jum; sa dan it-tant tersqux lejn in-nisa
tagħkom.”
Fit-tielet jum mas-sebħ kien hemm ragħad u beraq, u sħab oħxon għatta l-muntanja.
Instema' wkoll iż-żarżir qawwi tat-tromba, u triegħed il-poplu kollu fil-kamp. Mosè ħareġ
il-poplu mill-kamp biex jiltaqgħu ma' Alla, u waqfu f'riġlejn il-muntanja. Il-muntanja
Sinaj bdiet iddaħħan kollha kemm hi għax niżel fuqha l-Mulej fin-nar. Id-duħħan beda
tiela' 'l fuq bħad-duħħan ta' forn, u l-muntanja kienet titħeżħeż kollha. Kull ma jmur iddaqq tat-tromba beda dejjem jitqawwa; mbagħad tkellem Mosè u Alla wieġbu b'ragħda.
Il-poplu kollu sema' r-ragħad u ra l-beraq, u sema' l-leħen tal-kornu u ra l-muntanja
ddahħan; u l-poplu beda jitriegħed u jitbeżża' u qagħad 'il bogħod. Mbagħad qalu lil Mosè:
“Kellimna int, u nisimgħuk; imma ma jkellimniex Alla, li ma mmutux!” U Mosè qal lillpoplu: “La tibżgħux! Għax biex iġarrabkom ġie Alla, biex il-biża' tiegħu jkun
quddiemkom ħalli ma tidinbux.” Il-poplu qagħad 'il bogħod u Mosè resaq lejn is-sħaba
mudlama li fiha kien hemm Alla.
RESPONSORJU

Eż 19:5a. 6; 1 Piet 2:9a

R/. Jekk tisimgħu leħni u żżommu l-patt tiegħi, intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-popli
kollha. * Intom tkunu għalija saltna ta’ qassisin u poplu qaddis.
V/. Intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih. * Intom
tkunu għalija saltna ta’ qassisin u poplu qaddis.
LEZZJONI II
Qari mit-Trattat ta l-isqof San Irinew “Kontra l-Ereżiji”
Il-patt tal-Mulej
Mosè fid-Dewteronomju jgħid: Il-Mulej Alla tagħna għamel patt magħna f’Ħoreb:
mhux ma’ missirijietna għamlu dan il-patt, imma magħna.
Għaliex il-Mulej ma għamilx il-patt ma missirijietna? Għaliex il-liġi m’hix magħmula
għal dawk li huma tajbin; missirijietna kienu nies tajba u kellhom minquxa f’qalbhom ittagħlim tal-kmandamenti: kienu jħobbu ‘l Dak li ħalaqhom u ma kinux jagħmlu deni lil
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għajrhom; ma kienx hemm għalhekk għalfejn ikollhom il-kmandamenti bil-miktub meta
kellhom f’qalbhom il-ġustizzja tal-liġi.
Meta mbagħad fl-Eġittu din il-ġustizzja tal-liġi u din l-imħabba għal Alla ġew fix-xejn
u ntesew, kien meħtieġ li Alla jsemma’ leħnu, għall-imħabba bla qjies li kellu għall-bnedmin.
Alla għalhekk ħareġ il-poplu mill-Eġittu bil-qawwa ta’ driegħu, ħalli l-bniedem isir
mill-ġdid dixxiplu tal-Mulej u jimxi warajh; u kien jikkastiga ‘l dawk li ma kinux jobdu, biex
ma jkasbrux aktar ‘il Dak li ħalaqhom.
U temagħhom il-manna biex ikollhom ikel mis-sema, kif jgħid Mosè fidDewteronomju: Temgħek il-manna li la int u lanqas missirijietek ma kontu tafu biha, biex jurik
li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, imma b’dak kollu li joħroġ minn fomm il-Mulej.
Għallimhom iħobbuh u jimxu ma’ għajrhom skond is-sewwa, biex ma jidhrux inġusti
quddiemu, ħalli jistħoqqilhom ikunu dixxipli tiegħu. Permezz tal-kmandamenti għallimhom
kif ikunu ħbieb miegħu u kif jgħixu fis-sliem ma’ għajrhom.
Dan kollu kien jaqbel għall-bnedmin, u Alla ma stenna xejn aktar minnhom; anzi dan
kollu kien ta’ ġieħ kbir għall-bnedmin għaliex tahom dak kollu li kien jonqoshom biex ikunu
ħbieb ma’ Alla. Minn dan kollu Alla ma żied xejn għalih, għax Alla ma jeħtieġx l-imħabba talbnedmin.
Imma l-bniedem jeħtieġ il-glorja ta’ Alla, u din il-glorja ma jistax jiksibha jekk mhux
bil-qadi ta’ Alla. Għalhekk Mosè jerġa’ jgħidilhom: Agħżel il-ħajja biex tgħix int u nislek, billi
tħobb il-Mulej, Alla tiegħek, tagħti widen għall-leħen tiegħu, u tibqa’ magħqud miegħu: għax
dan ifissru għalik il-ħajja u għomor twil.
Alla stess ħabbar il-kmandamenti, u ħabbarhom lill-bnedmin kollha biex ilkoll
iħejjihom ħa jgħixu ħajja bħal din: u l-kmandamenti għadhom sa llum magħna, għax Alla, meta
sar bniedem bħalna, ma ħassarhomx imma saħħaħhom u għamilhom aħjar.
Il-preċetti li jassru ġew ukoll mogħtija minn Alla lil Mosè biex iħabbarhom lill-poplu,
imma ma tahomlux mal-kmandamenti l-oħra: kienu preċetti biex jgħallmu u jikkastigaw lillpoplu, kif jgħid Mosè stess: Lili l-Mulej ordnali dakinhar li ngħallimkom il-liġijiet u d-digrieti.
Dawn il-preċetti li jassru u kienu jservu biss ta’ sinjal għall-poplu, Alla ħassarhom meta
waqqaf il-patt il-ġdid tal-ħelsien. Dawk il-kmandamenti mbagħad, li kienu kmandamenti
jgħoddu għall-bnedmin kollha u kienu jixirqu lil bnedmin ħielsa, hu saħħaħhom u għamilhom
aħjar, u bihom, b’qalb kbira, ta’ lill-bnedmin li jagħrfuh bħala l-Missier li adottahom, ħalli
jħobbuh b’qalbhom kollha u jimxu wara l-Verb tiegħu.
RESPONSORJU
R/. Mosè, il-qaddej ta’ Alla, sam għal erbgħin jum u erbgħin lejl * Biex jistħoqqlu jirċievi lliġi tal-Mulej.
V/. Mosè tela’ fuql-għolja tas-Sinaj għand il-Mulej * Biex jistħoqqlu jirċievi l-liġi tal-Mulej.
TALBA
O Alla li tista’ kollox, nitolbuk li bil-ħeġġa qaddisa tagħna għat-tgħakkis teħlisna minn
dnubietna, ħalli naslu b’ruħ safja għall-festi ta’ l-Għid li ġejjin. 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.
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IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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, *
u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt.
Hekk jingħaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek, *
u bla tebgħa jidher il-ħaqq tiegħek.
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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, *
mill-għemil tiegħek jiena bżajt, Mulej.
Sa ftit snin oħra ġeddu, †
sa ftit snin oħra għarrfu! *
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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, *
u jbierek ġewwa fik 'l uliedek.
Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek, *
u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek.
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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, *
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 Iż 53:11b-12
Il-qaddej ġust tiegħi jiġġustifika l-kotra, u l-ħażen tagħhom jitgħabba bih hu.
Għalhekk nagħtih il-kotra b’sehmu, u jkollu sehem fil-priża mal-qawwijin, għaliex hu
offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-midinbin, għad li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u
daħal għall-midinbin.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Lill-ħżiena jeqridhom bla ħniena, u l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott
fi żmienu.
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.
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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:
Lill-ħżiena jeqridhom bla ħniena, u l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi
żmienu.
PREĊI
Kristu fdiena u salvana bis-saħħa tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu:
Ħenn għalina, Mulej.
Int tlajt b’rieda sħiħa lejn Ġerusalemm biex tbati u tmut, u hekk tidħol fil-glorja tiegħek:
- wassal il-Knisja tiegħek fil-ferħ ta’ l-Għid bla tmiem.
Int ġejt merfugħ ‘il fuq u msallab, u ridt li s-suldat jinfidlek ġenbek b’lanza:
- fejjaq, Mulej, il-ġrieħi tagħna.
Int waqqaft salibek fuq l-art bħala s-siġra tal-ħajja:
- xerred bil-kotra l-frott tiegħu fuq dawk li ħadu t-twelid ġdid bil-magħmudija.
Int, kif kont imdendel mas-salib, ħfirt lill-ħalliel li nidem:
- agħder u aħfer lilna, midinbin.
Missierna
Talba
O Alla li tista’ kollox, nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna għat-tgħakkis teħlisna minn
dnubietna, ħalli naslu b’ruħ safja għall-festi ta’ l-Għid li ġejjin. 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.
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Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
552

Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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.
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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.
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, *
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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, *
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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Iż 55:3
Agħtuni widen u ersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal
dejjem, skond il-wegħdiet li mħabbti għamlet ma’ David.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
ara Ġer 3:12b. 14a

LEZZJONI QASIRA

Erġgħu duru lejja, jgħid il-Mulej, u ma nibqax inħares lejkom bil-korla, għax jiena
twajjeb, u ma nżommx f’qalbi għal dejjem. Erġgħu duru lejja, ulied xewwiexa, jgħid ilMulej.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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LEZZJONI QASIRA Ġak 1:27
Quddiem Alla, li hu wkoll Missier, it-tjieba safja u bla tebgħa hija din: iżżur l-iltiema
u r-romol fl-hemm tagħhom, u żżomm ruħek bla tinġis ‘il bogħod mid-dinja.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
O Alla li tista’ kollox, nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna għat-tgħakkis teħlisna minn
dnubietna, ħalli naslu b’ruħ safja għall-festi ta’ l-Għid li ġejjin. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
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ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Mulej, eħlisli ‘l ħajti mill-mewt, u ‘l riġlejja mit-tfixkil.

Salm 114 (116A)
Inħobb il-Mulej, *
għax sema' leħen it-tħannin tiegħi;
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 *
fl-art tal-ħajjin.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *
lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *
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; *
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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.
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.
Ant. 3: Sewwa u veri t-triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus.

Ġak 5:16. 19-20

LEZZJONI QASIRA

Stqarru wieħed lil ieħor in-nuqqasijiet tagħkom, u itolbu għal xulxin, biex hekk issalvaw.
It-talba tal-bniedem ġust magħmula bil-ħerqa għandha qawwa kbira. Ħuti, jekk xi ħadd
minnkom jitbiegħed mis-sewwa u wieħed iġibu lura, dan għandu jkun jaf li min iressaq
lura mit-triq il-ħażina lil xi midneb, jeħles ruħu mill-mewt u jostor kotra ta’ dnubiet.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
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Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Huma riedu kieku jaqbdu lil Ġesù taħt idejhom, imma beżgħu minn-nies, għax
kulħadd kien iżommu bi profeta.
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:
Huma riedu kieku jaqbdu lil Ġesù taħt idejhom, imma beżgħu minn-nies, għax
kulħadd kien iżommu bi profeta.
PREĊI
Is-Salvatur tal-bnedmin bil-mewt tiegħu qered il-mewt tagħna, u bil-qawmien tiegħu tana ħajja
ġdida. Nadurawh, u b’umiltà kbira nitolbuh u ngħidulu:
Qaddes, Mulej, il-poplu li int fdejt b’demmek.
Agħmel, Feddej tagħna, li nindmu u ningħaqdu aktar bis-sħiħ mal-passjoni tiegħek:
- biex niksbu s-sebħ tal-qawmien għall-ħajja.
Għinna dejjem bil-ħarsien ta’ Ommok, li hi l-faraġ ta’ l-imnikktin:
- biex bħalma int tfarraġ lilna, hekk aħna nfarrġu u nsabbru lil min hu mnikket.
Sieħeb fil-passjoni tiegħek lill-fidili kollha li qegħdin ibatu:
- biex fihom infushom ikunu xhieda tas-salvazzjoni tiegħek.
Inti ċċekkint u obdejt sal mewt, u sal mewt tas-salib:
- agħmel li l-qaddejja tiegħek jobdu dejjem u jżommu sħiħ sa l-aħħar.
Libbes il-mejtin bis-sura tal-ġisem imsebbaħ tiegħek:
- u wassal lilna wkoll fl-istess xorti tagħhom.
Missierna
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Talba
O Alla li tista’ kollox, nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna għat-tgħakkis teħlisna minn
dnubietna, ħalli naslu b’ruħ safja għall-festi ta’ l-Għid li ġejjin. 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.
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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
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. Binhar u bil-lejl, Mulej, nitniehed quddiemek.
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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 ħu 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-minsijin 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.
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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 ara 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.
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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).
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
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.
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IS-SIBT
TAT-II ĠIMGHA TAR-RANDAN
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. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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.
INNU
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Ftakar fina, Mulej; aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek.
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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.
Ħaraq in-nar il-ġemgħa tan-nies tagħhom, *
inqerdu l-ħżiena fil-ħuġġieġa tan-nar.
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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 refa' 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
Huma ma qerdux il-popli, *
kif il-Mulej kien qalilhom;
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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 sema' 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.
Mbierek 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/. Min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl.
R/. Biex l-għemil tiegħu jidher.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 20:1-17
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Alla jagħti l-liġi fis-Sinaj
F’dawk il-jiem, Alla qal lill-poplu dan kollu: “Jiena hu l-Mulej, Alla tiegħek, li
ħriġtek mill-art ta' l-Eġittu, minn dar il-jasar.”
“Ma jkollokx allat oħra quddiemi. La tagħmilx għalik suriet minquxa u ebda xbieha
ta' xi ħaġa li hemm fl-għoli tas-sema jew isfel fl-art jew fil-baħar taħt l-art. La tmilx ruħek
quddiemhom: għaliex jiena hu l-Mulej Alla tiegħek, Alla għajjur, li npatti l-ħażen talmissirijiet fuq l-ulied sat-tielet u r-raba' nisel lil dawk li jobogħduni; imma nagħder sa lelf nisel lil min iħobbni u jżomm il-kmandamenti tiegħi.
“La ssemmix l-isem il-Mulej, Alla tiegħek, fix-xejn: għaliex lil min isemmi l-isem
tiegħu fix-xejn il-Mulej ma jħallihx bla kastig.
“Ftakar f'jum is-Sibt u qaddsu. Sitt ijiem taħdem u tagħmel kull ma għandek
tagħmel, imma s-seba' jum hu jum il-mistrieħ lill-Mulej Alla tiegħek. Dakinhar ma
tagħmel ebda xogħol int, ibnek, il-qaddej u l-qaddejja tiegħek, il-bhejjem tiegħek, u lbarrani li jkun ġewwa bwiebek. Għax f'sitt ijiem il-Mulej għamel s-smewwiet, u l-art, ilbaħar u kull ma fihom, u strieħ fis-seba' jum. Għalhekk il-Mulej bierek is-seba' jum u
qaddsu.
“Weġġaħ ‘il missierek u ‘l ommok, sabiex jitkattru jiemek fuq l-art li l-Mulej, Alla
tiegħek, jagħtik.
“La toqtolx.
“La tiżnix.
“La tisraqx.
“La tagħtix xhieda giddieba kontra għajrek.
“La tixtieqx dar għajrek. La tixtieqx il-mara ta' għajrek, il-qaddej jew il-qaddejja
tiegħu, l-għoġol jew il-ħmar tiegħu, u xejn minn kull ma għandu għajrek.”
RESPONSORJU Salm 18(19):8-9; Rum 13:8. 10b
R/. Il-liġi tal-Mulej perfetta u tagħti l-ħajja; ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa u tgħallem lil min
ma jafx * Il-kmandament tal-Mulej safi u jdawwal l-għajnejn.
V/. Kull min iħobb l-għajru jkun iħares il-bqija tal-liġi: l-imħabba hi l-milja tal-liġi. * Ilkmandament tal-Mulej safi u jdawwal l-għajnejn.
LEZZJONI II
Qari mit-Trattat fuq il-ħarba tad-dinja, ta’ l-isqof San Ambroġ
Ningħaqdu ma’ Alla, li hu waħdu l-ġid
Il-bniedem għandu t-teżor tiegħu fejn qiegħda qalbu; għax il-Mulej ma jiċħadx it-tajjeb
lil min jitlobhulu.
Mela ladarba l-Mulej hu tajjeb, anzi tajjeb mill-iżjed ma’ dawk li jistennew minnu,
ejjew ningħaqdu miegħu, u nibqgħu miegħu b’ruħna u qalbna kollha, biex nimxu fid-dawl
tiegħu, naraw il-glorja tiegħu u nimtlew bil-grazzja u l-hena tiegħu; nerfgħu qalbna lejn dan ilġid, biex inkunu fih, ngħixu fih, u ningħaqdu miegħu, li hu ogħla minn kull ma nistgħu
nistħajjlu jew naħsbu, u hu dejjem fil-kwiet u s-sliem, dak is-sliem li jgħaddi kull ma l-bniedem
jista’ jaħseb u jħoss.
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Dan hu l-ġid li jimla kollox; fih ngħixu u minnu niddependu; hu ġid divin li ma hemm
xejn aqwa minnu. U billi ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla waħdu, mela dak li hu tajjeb hu divin, u
dak li hu divin hu tajjeb. Għalhekk jingħad: Tiftaħ idek, u jixbgħu bil-ġid. Hi t-tjieba ta’ Alla li
tagħtina l-ġid kollu, li ma għandu ebda deni miegħu.
Dan il-ġid twegħedhulna l-Iskrittura meta tgħidilna: Intom tieklu l-ġid ta’ l-art.
Aħna mitna ma’ Kristu; qegħdin inġorru fil-ġisem tagħna l-mewt ta’ Kristu, biex fina
tidher ukoll il-ħajja ta’ Kristu. Mela m’aħniex ngħixu iżjed il-ħajja tagħna imma l-ħajja ta’
Kristu, il-ħajja ta’ l-innoċenza, tas-safa, tas-sempliċità u ta’ kull virtù. Jekk qomna ma’ Kristu,
infittxu li ngħixu fih u nintrefgħu ‘l fuq miegħu, ħalli riġlejna ma jibqgħux ma’ l-art fejn jistgħu
jingidmu mis-serp.
Naħarbu minn hawn. Tista’ taħrab bl-ispirtu, minkejja li l-ġisem iżommok hawn; tista’
tibqa’ hawn u tkun mal-Mulej. Dan tagħmlu jekk ruħek tingħaqad miegħu jekk timxi warajh bi
ħsibijietek, jekk iżżomm fi triqatu bil-fidi għalkemm ma tarahomx, jekk tistkenn fih; għax hu
l-kenn u l-qawwa tagħna, u min jistkenn fih ma jitqarraqx, kif jgħid David.
Alla huwa l-kenn tagħna. Imma Alla qiegħed fis-sema, ‘il fuq mis-smewwiet. Mela ‘l
hemm għandna naħarbu, fejn insibu s-sliem, fejn nistrieħu mix-xogħol, fejn noqogħdu għallmejda f’jum il-mistrieħ il-kbir, kif qal Mosè: Il-mistrieħ ta’ l-art iservikom għall-ikel tagħkom.
Għax l-ikel li jimliena bil-ferħ u l-hena huwa l-mistrieħ tagħna f’Alla u d-dehra tiegħu li
tgħaxxaq.
Naħarbu bħal-ċriev lejn in-nixxigħat ta’ l-ilma; l-għatx ta’ David ikun l-għatx tagħna
wkoll. Minn liema għajn ried jixrob? Isma’ x’qal: Għandek hemm l-għajn tal-ħajja. Ħa ngħidu
lil din l-għajn: Meta niġi u nara wiċċek? Għax Alla hu din l-għajn.
RESPONSORJU Mt 22:37; ara Dewt 10:12
R/. Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu.
* Dan hu l-akbar u l-ewwel kmandamenti.
V/. X’jistenna minnek il-Mulej Alla tiegħek? Xejn ħlief li tibża’ mill-Mulej Alla
tiegħek, tħobbu, u taqdi lill-Mulej Alla tiegħek, b’qalbek kollha u b’ruħek kollha. * Dan hu lakbar u l-ewwel kmandament.

TALBA
O Alla, int tagħtina mezzi qaddisa biex, sa minn din l-art stess, iddaħħalna f’sehem filħwejjeġ tas-sema: kun int li tmexxina f’din il-ħajja, u wassalna f’dak id-dawl li fih inti
tgħammar. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu sSantu, 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.
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INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. 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.
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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 billejl il-fedeltà tiegħek.
Ant. 2: Agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna.

Kantiku Dewt 32:1-12
Agħtu widen, smewwiet, għax se 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, *
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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 1:16-18

Inħaslu u tnaddfu, neħħu l-ħażen ta’ għemilkom minn quddiem għajnejja, ieqfu millħażen. Tgħallmu agħmlu t-tajjeb, fittxu d-dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu l-iltim,
aqbżu għall-armla. Mbagħad ejjew u nirraġunaw flimkien, jgħid il-Mulej. Mqar jekk
dnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlatt, isiru bojod bħas-silġ; mqar jekk ikunu ħomor
bħall-kremżi, isiru bojod bħas-suf.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek; ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek: żommni
b’wieħed mill-lavranti tiegħek.
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,
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Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek; ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek: żommni
b’wieħed mill-lavranti tiegħek.
PREĊI
Inroddu ħajr lil Sidna Ġesù Kristu, dejjem u kullimkien, għaliex hu jsalvana. B’fiduċja kbira
nitolbuh u ngħidulu:
Ieqaf magħna, Mulej, bil-grazzja tiegħek.
Għinna nżommu bla tebgħa l-ġisem tagħna:
- biex l-Ispirtu s-Santu jista’ jgħammar fih.
Għallimna nagħtu ruħna għal ħutna sa minn kmieni:
- u li l-ħin kollu matul il-ġurnata nagħmlu f’kollox ir-rieda tiegħek.
Ħeġġiġna dejjem biex infittxu l-ħobż li tagħtina int:
- il-ħobż li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem.
Tidħol għalina quddiemek Ommok, il-kenn tal-midinbin:
- biex fit-tjieba tiegħek taħfrilna dnubietna.
Missierna
Talba
O Alla, int tagħtina mezzi qaddisa biex, sa minn din l-art stess, iddaħħalna f’sehem filħwejjeġ tas-sema: kun int li tmexxina f’din il-ħajja, u wassalna f’dak id-dawl li fih inti
tgħammar. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu sSantu, 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
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tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
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ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.

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 nistaqsi: "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;
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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)
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
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Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Apok 3:19-20
Lil dawk li nħobb, jiena nwiddibhom u nrażżanhom. Mela tħeġġeġ u indem. Ara,
jiena fil-bieb, u qiegħed inħabbat; jekk xi ħadd jismagħni u jiftaħli l-bieb, jiena nidħol
għandu u niekol miegħu, u hu jiekol miegħi.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Iż 44:21-22

LEZZJONI QASIRA

Ftakar f’dan kollu, Ġakobb, għax inti l-qaddej tiegħi, Iżrael; jien sawwartek, qaddej
tiegħi int. Iżrael, ma ninsiekx. Jien neħħejtlek is-sħab oħxon ta’ dnubietek, is-sħab ta’
ħtijietek. Erġa’ dur lejja, għax jiena fdejtek.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.

LEZZJONI QASIRA Gal 6:7b-8
Dak li bniedem jiżra, dak jaħsad. Min jiżra f’ġismu, jaħsad mill-ġisem it-taħsir; min
jiżra’ fl-ispirtu, jaħsad mill-ispirtu l-ħajja ta’ dejjem.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi,o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
O Alla, int tagħtina mezzi qaddisa biex, sa minn din l-art stess, iddaħħalna f’sehem filħwejjeġ tas-sema: kun int li tmexxina f’din il-ħajja, u wassalna f’dak id-dawl li fih inti
tgħammar. Bi Kristu Sidna. Ammen.
Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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IT-TIELET ĦADD TAR-RANDAN
Salmodija tal-Ħadd tal-III ġimgħa
L-1 Għasar
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
Agħti widen, Mulej Alla,
nitolbuk bid-dmugħ f’għajnejna:
nersqu lejk f’daż-żmien imqaddes
tar-Randan, sogħbiena u niedma.
Inti li tifli l-qalb tal-bniedem,
taf kemm hi ħilitna dgħajfa;
lejk induru, biex naqilgħu
grazzja w maħfra ta’ ħtijietna.
Dnibna ħafna: jisgħobbina
minn kull ħażen li għamilna;
o Mulej ħanin, f’ġieħ ismek
agħder, aħfer lil min naqsek.
Għinna nrażżnu lil ġisimna
f’dawn il-jiem, b’tagħkis u ċaħda,
sabiex ruħna wkoll tissaffa
minn kull tebgħa ta’ l-imgħoddi.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.

SALMODIJA
Ant. 1: Il-Mulej jgħid: Indmu u emmnu fil-Bxara t-tajba.
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 *
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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: Il-Mulej jgħid: Indmu u emmnu fil-Bxara t-tajba.
Ant. 2: Noffri sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, u isem il-Mulej insejjaħ.
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, *
u isem il-Mulej insejjaħ.
Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi, *
quddiem il-poplu tiegħu kollu,
fil-btieħi ta' dar il-Mulej, *
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ġo nofsok, Ġerusalemm!
Glorja.
Ant. 2: Noffri sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, u isem il-Mulej insejjaħ.
Ant. 3: Ħadd ma jeħodli ħajti, imma jiena stess nagħtiha, u nerġa’ neħodha.
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: Ħadd ma jeħodli ħajti, imma jiena stess nagħtiha, u nerġa’ neħodha.
LEZZJONI QASIRA

2 Kor 6:1-4a

Aħna nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja ta’ Alla għalxejn. Għax hu jgħid: Fiżżmien it-tajjeb smajtek, f’jum is-salvazzjoni għentek. Araw, issa hu ż-żmien it-tajjeb; araw,
issa hu jum is-salvazzjoni. Aħna xejn ma nagħmlu li jista’ jkun ta’ tfixkil, lil ħadd, biex ilministeru tagħna ma jaqax fl-għajb. F’kollox inqisu rwieħna bħala ministri ta’ Alla.
RESPONSORJU QASIR
R/. Mulej, ħares lejna u ħenn għalina, * Għax dnibna kontra tiegħek. Mulej.
V/. Kristu, isma’ t-talb umli tagħna. * Għax dnibna kontra tiegħek. Glorja. Mulej.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Sena A
Il-Mulej qal: “Kull min jixrob mill-ilma li nagħtih jien, ma jkun qatt bil-għatx”.
Sena B
Ġesù qal: “Warrbu dawn minn hawn, u dar Missieri tagħmluhiex suq”.
Sena Ċ
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“Ngħidilkom: jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda”.
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
Il-Mulej qal: “Kull min jixrob mill-ilma li nagħtih jien, ma jkun qatt bil-għatx”.
Sena B
Ġesù qal: “Warrbu dawn minn hawn, u dar Missieri tagħmluhiex suq”.
Sena Ċ
“Ngħidilkom: jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda”.
PREĊI
Nagħtu glorja lil Kristu Sidna, li għoġbu jsir l-imgħallem u l-mudell tagħna u ħuna. Nitolbuh
u ngħidulu:
Mulej, agħti mħabba ħajja lill-poplu tiegħek.
Kristu, int sirt bħalma f’kollox, minbarra d-dnub:
- għallimna nifirħu ma’ min jifraħ u nibku ma’ min jibki, biex l-imħabba tagħna tikber u
toktor dejjem iżjed.
Aħseb fix-xjuħ u t-tfal ta’ l-istituti tagħna f’Malta u Għawdex:
- agħtihom il-faraġ ta’ l-imħabba ta’ dawk li jieħdu ħsiebhom.
Inti stess issofri l-ġuħ u l-għatx f’min hu bil-ġuħ u bil-għatx:
- iftħilna qalbna ħa naqdu lilek f’ħutna.
Sejjaħ ħafna minn ħutna biex jimxu warajk aktar bil-ħerqa fit-triq tal-perfezzjoni:
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- fuq l-eżempju tal-Verġni Mqaddsa Marija u l-qaddisin.
Qajjem lil ħutna l-mejtin għall-ħajja fil-glorja tiegħek:
- agħtihom li jitgħaxxqu bi mħabbtek għal dejjem.
Missierna
Talba
O Alla, kull ħniena u tjieba ġejja minnek; inti wrejtna illi s-sawm u t-talb u l-għoti ta’
karità lill-foqra jagħtuna l-qawwa kontra d-dnub; ħares, fit-tjieba tiegħek, lejn din l-istqarrija
umli ta’ ħtijietna, biex aħna, li l-kuxjenza tagħna ttaqqalna, ikollna dejjem l-għajnuna talħniena tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu sSantu, 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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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
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
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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
Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u lkbar. (Apok 19:5)
Ejjew, bierku l-Mulej, †
qaddejja kollha tal-Mulej, *
intom li toqogħdu f'dar il-Mulej.
Erfgħu idejkom lejn it-tempju, *
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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,
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
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
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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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata għalina: ejjew nadurawh.
M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu!
"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,
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bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert,
meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,
għalkemm raw dak li jien għamilt.
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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:
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Imgħallmin bi drawwa mqaddsa,
nagħmlu l-qalb sabiex niċċaħħdu,
b’rażna sħiħa w għemil tajjeb
matul dawn l-erbgħin ġurnata.
Biha l-Liġi w il-Profeti
kienu jħarrġu l-poplu t’Alla;
Kristu mbagħad, bl-eżempju u kliemu,
għoġbu jwettaq din id-drawwa.
Mela nżommu l-qjies f’kull ħtieġa,
b’għassa tajba fuqna nfusna,
sew fi kliem, jew xorb jew ikel,
sew fi rqad, mistrieħ u faraġ.
Ma nħallux il-ħsieb jixxerred
fuq frugħat li jġibu l-ħsara,
anqas nagħtu t-tarf lill-għadu
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biex jonsobna u jqarraq bina.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Kuljum irrid inbierkek, Mulej.
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.
Twajjeb u ħanin il-Mulej, *
idum biex jagħdab u kollu tjieba.
Twajjeb ma' kulħadd il-Mulej, *
tjubitu fuq kull ma għamel.
Glorja.
Ant. 1: Kuljum irrid inbierkek, Mulej, hallelujah.
Ant. 2: Saltnatek, Mulej, hi saltna għaż-żminijiet kollha.
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, *
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minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek.
Glorja.
Ant.2: Saltnatek, Mulej, hi saltna għaż-żminijiet kollha.
Ant.3: Ta’ kelmtu l-Mulej fil-wegħdiet tiegħu kollha, twajjeb f’dak kollu li jagħmel
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.
Tifħir il-Mulej ixandar fommi; †
u jbierek kulħadd l-isem qaddis tiegħu *
għal dejjem ta' dejjem!
Glorja.
Ant. 3: Ta’ kelmtu l-Mulej fil-wegħdiet tiegħu kollha, twajjeb f’dak kollu li jagħmel
V/. Temgħu ħobż l-għaqal.
R/. U sqieh l-ilma tad-dehen.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 22:19-23:9
Liġijiet dwar il-barrani u l-fqir

Dan jgħid il-Mulej:
“Min joffri sagrifiċċji lill-allat, ħlief lill-Mulej, jinqered.
“La taħqarx il-barrani u la tgħakksux, għax intom ukoll kontu barranin fl-art ta' lEġittu. La taħqrux l-armla jew l-iltim, għax jekk taħqruhom, u huma jsejjħuli, jiena żgur
nismagħha l-għajta tagħhom, u l-qilla tiegħi tixgħel, neqridkom bis-sejfx-xabla u n-nisa
tagħkom jormlu u wliedkom jisfaw iltiema.
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“Jekk inti tislef lil xi fqir mill-poplu tiegħi, iġġibx ruħek miegħu bħal wieħed li jislef,
u teħodlux imgħax. Jekk lil għajrek teħodlu l-libsa tiegħu b'raħan, agħtihielu lura qabel
inżul ix-xemx, għax hu dik biss għandu biex jitgħatta, dik biss l-għata ta' ġismu; inkella
fiex tridu jorqod? Għax jekk isejjaħli, jiena nisimgħu, għax jiena ħanin.
“La tidgħix b'Alla u anqas ma għandek tisħet lill-kap ta' niesek.
“La tiddawwarx biex toffri mill-ħsad u l-għasir tiegħek. L-ewwel fost uliedek int
tagħtih lili; l-istess tagħmel mill-baqar u minn-nagħaġ tiegħek; il-ferħ żommu sebat ijiem
ma' ommu, iżda fit-tmien jum tagħtih lili.
“Intom tkunu nies ikkonsagrati lili, la tiklux il-laħam ta' bhima mqattgħa fir-raba'
imma ixħtuh lill-klieb.
“La taqlax xniegħa giddieba; la tagħtix idek lill-bniedem ħażin biex tixhed bilqerq. La tmurx wara l-kotra biex tagħmel id-deni; f'tilwima tixhidx skond il-kotra, biex
tgħawweġ is-sewwa. U anqas ma għandek tħares lejn wiċċ il-fqir fit-tilwim tiegħu. Jekk
int issib il-gendus jew il-ħmar mitluf ta' min jobogħdok, roddulu lura. Jekk tara l-ħmar ta'
min jobogħdok mixħut fl-art taħt it-tagħbija tibqax għaddej bla ma tgħinu; imma għinu
biex iqajjmu.
“La tgħawwiġx il-ġustizzja li tmiss lill-fqir fil-kawża tiegħu.
“Żomm ruħek 'il bogħod minn kliem il-gideb; u la toqtolx lil min hu bla ħtija u
sewwa, għax jien ma neħlishiex lill-ħati. La tiħux rigali għax ir-rigali jagħmu n-nies
b'għajnejhom miftuħa, u jgħawwġu l-kawża tan-nies sewwa.
“Taħqarx il-barrani; int taf xi jħoss il-barrani, għax barrani int kont fl-art ta' lEġittu.”

RESPONSORJU Salm 81(82):3-4; ara Ġak 2:5
R/. Agħmlu l-ħaqq mal-miskin u l-iltim; mal-magħkus u l-fqir agħmlu s-sewwa; * Eħilsu ddgħajjef u l-fqajjar: minn id il-ħżiena salvawhom.
V/. Alla għażel il-foqra għad-dinja biex jistagħnew fil-fidi u jsiru werrieta tas-saltna. * Eħilsu
d-dgħajjef u l-fqajjar; minn id il-ħżiena salvawhom.
LEZZJONI II
Qari mit-Trattati ta’ l-isqof Santu Wistin fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann
Waslet mara mis-Samarija timla l-ilma
Waslet mara. Din il-mara hi xbieha tal-Knisja; kienet għadha ma ġietx iġġustifikata,
imma kienet waslet biex tkun; għalhekk sar dan id-diskors. Ġiet, bla ma kienet taf x’hemm lest
għaliha, sabet lil Ġesù, u qabad jitkellem magħha. Naraw dan x’inhu, naraw għalfejn waslet
din il-mara mis-Samarija timla l-ilma. Is-Samaritani ma kellhomx x’jaqsmu mal-Lhud, kienu
barranin għalihom. Din iċ-ċirkustanza hi marbuta mat-tixbiha li nieħdu mill-ġrajja; għax din
il-mara li ġiet mingħand il-barranin kienet xbieha tal-Knisja; il-Knisja wkoll kienet se tiġi millġnus u tkun barranija għall-Lhud.
Mela nisimgħu lilna nfusna fiha, nagħrfu lilna nfusna fiha, u nroddu ħajr ‘l Alla aħna
permezz tagħha. Hi kienet xbieha, mhux il-verita; għax hi wkoll, l-ewwel ġiet bħala xbieha
iżda mbagħad saret verità. Emmnet f’dak li permezz tagħha kien qiegħed joffri xbieha lilna.
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Waslet mela biex timla l-ilma. Għalhekk biss ġiet, biex timla l-ilma, kif jagħmlu nies oħrajn,
sew irġiel sew nisa.
Ġesù talabha. Agħtini nixrob. Għax id-dixxipli kienu marru l-belt biex jixtru x’jieklu.
Il-mara mis-Samarija qaltlu: Kif? Int Lhudi u titlob lili, Samaritana, biex nagħtik tixrob?
Qaltlu hekk għax il-Lhud ma jitħalltux mas-Samaritani.
Araw il-barranin: il-Lhud anqas biss bil-bramel tagħhom ma kienu jinqdew. Il-mara
ġiebet il-barmil biex timla l-ilma, u għalhekk stagħġeb bih meta rat li hu, Lhudi, talabha tagħtih
jixrob. Il-Lhud ma kinux jagħmluh dan. Imma hu, li talabha tagħtih jixrob, kien bil-għatx għallfidi ta’ dik l-istess mara.
Isma’ mbagħad min kien dak li talabha tagħtih jixrob. Ġesù weġibha: Kieku kont taf iddon ta’ Alla u min hu dak li talbek jixrob, kieku int kont titolbu, u hu kien jagħtik ilma ħaj.
Talabha jixrob, u wegħedha li jagħtiha tixrob. Wrieha l-ħtieġa tiegħu li jieħu l-ilma
mingħandha, u fl-istess ħin kien qisu għajn miftuħa għaliha biex ixebbagħha bl-ilma. Qalilha:
Kieku kont taf id-don ta’ Alla. Id-don ta’ Alla huwa l-Ispirtu s-Santu. Iżda sa dak il-ħin kien
għadu m’huwiex qiegħed jitkellem ċar mal-mara, imma kien qiegħed imissilha qalbha bil-mod
il-mod. U tista’ tgħid kien ġa beda jgħallimha. X’hemm aktar ħlejju u twajjeb minn twissija
bħal din? Kieku kont taf id-don ta’ Alla, u kieku kont taf min hu dak li talbek jixrob, kieku
għandek mnejn int kont titolbu, u hu kien jagħtik ilma ħaj.
Mela minn liema ilma kien se jagħtiha jekk mhux minn dakli fuqu ntqal: Għandek
hemm l-għajn tal-ħajja? Kif jistgħu jkunu iżjed bil-għatx li jixbgħu bil-ġid tad-dar tiegħek?
Wegħedha li jagħtiha bix-xaba’ u jimlieha bl-Ispirtu s-Santu, imma hi kienet għadha
m’hijiex tifhem. U, għax ma fehmitux, x’weġbitu? Qaltlu l-mara: Agħtini dan l-ilma, Sidi, biex
ma jeħodnix l-għatx, anqas ma noqgħod ġejja u sejra nimla l-ilma. Il-bżonn kien iġagħalha
titħabat, u l-għeja ma riedx taħbit. M’hux li semgħet dawk il-kelmiet: Ejjew għandi, intom ilkoll
li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħhom! Għax dan li kien qiegħed jgħidilha Ġesù,
biex ma titħabatx iżjed; iżda hi ma fehmitux mill-ewwel.
RESPONSORJU Ġw 7:37-39; 4:14
R/. Ġesù qam jgħid b’leħen għoli: Min jieħdu l-għatx, jiġi għandi u jixrob: min jemmen
fija minnu joħorġu xmajjar ta’ ilma ħaj. * B’dan ried ifisser l-Ispirtu s-Santu li kellhom jirċievu
dawk li jemmnu fih.
V/. Kull min jixrob mill-ilma li nagħtih jien ma jkun qatt bil-għatx. * B’dan ried ifisser
l-Ispirtu s-Santu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih.
TALBA
O Alla, kull ħniena u tjieba ġejja minnek; inti wrejtna illi s-sawm u t-talb u l-għoti ta’
karità lill-foqra jagħtuna l-qawwa kontra d-dnub; ħares, fit-tjieba tiegħek, lejn din l-istqarrija
umli ta’ ħtijietna, biex aħna, li l-kuxjenza tagħna ttaqqalna, ikollna dejjem l-għajnuna talħniena tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu sSantu, 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.
INNU
Mixħutin, Mulej, quddiemek,
insejjħulek u nitolbu
biex, la tiġi bħala Mħallef,
tbiegħed minna l-korla tiegħek.
Bi ħtijietna nqasna ħafna
kontra t-tjieba kbira tiegħek:
iżda int, Mulej, agħdirna,
xerred fuqna grazzja w maħfra.
Ftakar, Sid ħanin, li aħna
opra tiegħek, għalkemm naqgħu;
tħalli qatt ġieħ l-isem tiegħek
ikun mogħti lil ħaddieħor.
Warrab il-ħażin li ġmajna,
għin it-tajjeb tagħna w kattru,
biex inkunu nogħġbu lilek
f’kull ma nagħmlu, issa w dejjem.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ħajja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Il-kmandamenti tiegħek, Mulej, ta’ min joqgħod fuqhom.
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.
597

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.
Ant. 1: Il-kmandamenti tiegħek, Mulej, ta’ min joqgħod fuqhom.
Ant. 2: Bierku, għejun, il-Mulej: fahhruh u għolluh għal dejjem.
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; *
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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: Bierku, għejun, il-Mulej: fahhruh u għolluh għal dejjem.
Ant. 3: Ħa jfaħħru l-Mulej is-slaten kollha ta’ l-art u l-ġnus kollha.
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.
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Ant. 3: Ħa jfaħħru l-Mulej is-slaten kollha ta’ l-art u l-ġnus kollha.
LEZZJONI QASIRA ara Neh 8:9b. 10b
Qaddis hu dan il-jum quddiem il-Mulej Alla tagħna; la titnehdux u la tibkux. Għax dan
hu jum qaddis quddiem Sidna; la ssewdux qalbkom, għax ferħ il-Mulej hu l-qawwa tagħna.

RESPONSORJU QASIR
R/. Kristu, Bin Alla l-ħaj * Ħenn għalina. Kristu.
V/. Int li kont misħuq minħabba ħżunitna. * Ħenn għalina. Glorja. Kristu.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Sena A
Jiġi żmien, anzi ġa huwa issa, meta dawk li tassew iqimu lill-Missier jibdew iqimuh fl-ispirtu
u l-verità, għax il-Missier ukoll ifittex lil dawk li jqimuh hekk.
Sena B
Ġesù qal: “Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem nerġa’ ntellgħu”. Ġesù tkellem fuq it-tempju
tal-ġisem tiegħu.
Sena Ċ
Issa li għandna l-ġustifikazzjoni bil-fidi, għandna s-sliem ma’ Alla permezz ta’ Sidna Ġesù
Kristu.
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, *
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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
Jiġi żmien, anzi ġa huwa issa, meta dawkli tassew iqimu lill-Missier jibdew iqimuh fl-ispirtu
u l-verità, għax il-Missier ukoll ifittex lil dawk li jqimuh hekk.
Sena B
Ġesù qal: “Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem nerġa’ ntellgħu”. Ġesù tkellem fuq it-tempju
tal-ġisem tiegħu.
Sena Ċ
Issa li għandna l-ġustifikazzjoni bil-fidi, għandna s-sliem ma’ Alla permezz ta’ Sidna Ġesù
Kristu.
PREĊI
Il-Feddej tagħna fit-tjieba tiegħu qalgħalna mingħand il-Missier dan iż-żmien ta’ salvazzjoni.
Inberkuh, u b’wiċċna fl-art nitolbuh u ngħidulu:
Mulej, oħloq fina spirtu ġdid.
Kristu, inti l-ħajja tagħna, li fil-magħmudija tajtna difna mistika miegħek u qajjimtna millġdid għall-ħajja miegħek:
- għinna biex nibqgħu ngħixu dejjem f’din il-ħajja ġdida.
Minn kull fejn għaddejt, Mulej, int kont tagħmel il-ġid lil kulħadd:
- qanqal lilna wkoll biex naħdmu bil-ħerqa għall-ġid tal-bnedmin kollha.
Mexxina int, Mulej, biex ilkoll inħabirku id f’id u nibnu flimkien is-soċjetà tal-bnedmin flgħaqda ta’ l-imħabba:
- biex qalb waħda flimkien nersqu dejjem lejn l-għaqda tagħna fis-sema.
Tabib tagħna tal-ġisem u r-ruħ, fejjaq il-ġrieħi ta’ qalbna:
- biex inkunu aktar qawwija fit-tħabrik tagħna għall-qdusija.
Missierna
Talba
O Alla, kull ħniena u tjieba ġejja minnek; inti wrejtna illi s-sawm u t-talb u l-għoti ta’
karità lill-foqra jagħtuna l-qawwa kontra d-dnub; ħares, fit-tjieba tiegħek, lejn din l-istqarrija
umli ta’ ħtijietna, biex aħna, li l-kuxjenza tagħna ttaqqalna, ikollna dejjem l-għajnuna talħniena tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu sSantu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Għeluq
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.
601

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
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imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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; *
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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; *
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.
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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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA 1 Tess 4:1-7
Ħuti, intom ġa tgħallimtu mingħandna kif għandkom tgħixu biex togħġbu lil Alla, u,
tabilħaqq, hekk qegħdin iġġibu ruħkom; imma aħna nitolbukom u nħeġġukom fil-Mulej Ġesù
biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Alla ma sejjħilniex biex ngħixu fiż-żina, imma fil-qdusija.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Iż 30:15. 18

LEZZJONI QASIRA

Hekk jgħid Sidi l-Mulej, il-Qaddis ta’ Iżrael: Meta terġgħu lura għandi u tistrieħu, intom
issalvaw; fis-skiet u l-fiduċja qiegħda l-qawwa tagħkom. Għalhekk il-Mulej jistenna biex
jurikom tjubitu, u għalhekk hu jqum biex iħenn għalikom. Għax Alla ġust hu l-Mulej, u hieni
kull min jittama fih.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
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Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Dewt 4:29-31
Int tfittex lill-Mulej, Alla tiegħek, u ssibu, jekk tfittxu b’qalbek kollha u b’ruħek kollha.
Fl-hemm tiegħek, meta jiġu fuqek dawn il-ħwejjeġ kollha li ħabbartlek, fl-aħħar mill-aħħar
għad terġa’ lura għand il-Mulej, Alla tiegħek, u inti tisma’ minnu. Għax il-Mulej, Alla tiegħek,
hu Alla ħanin; ma jitilqekx, ma jeqirdekx, anqas ma jinsa l-patt li għamel b’ħalfa ma’
missirijietek.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
O Alla, kull ħniena u tjieba ġejja minnek; inti wrejtna illi s-sawm u t-talb u l-għoti ta’
karità lill-foqra jagħtuna l-qawwa kontra d-dnub; ħares, fit-tjieba tiegħek, lejn din l-istqarrija
umli ta’ ħtijietna, biex aħna, li l-kuxjenza tagħna ttaqqalna, ikollna dejjem l-għajnuna talħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.
Għeluq
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.
INNU
Agħti widen, Mulej Alla,
nitolbuk bid-dmugħ f’għajnejna:
nersqu lejk f’daż-żmien imqaddes
tar-Randan, sogħbiena u niedma.
Inti li tifli l-qalb tal-bniedem,
taf kemm hi ħilitna dgħajfa;
lejk induru, biex naqilgħu
grazzja w maħfra ta’ ħtijietna.
Dnibna ħafna: jisgħobbina
minn kull ħażen li għamilna;
o Mulej ħanin, f’ġieħ ismek
agħder, aħfer lil min naqsek.
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Għinna nrażżnu lil ġisimna
f’dawn il-jiem, b’tagħkis u ċaħda,
sabiex ruħna wkoll tissaffa
minn kull tebgħa ta’ l-imgħoddi.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Mulej, Sultan ta’ setgħa bla tarf, eħlisna minħabba f’ismek, u agħtina ż-żmien ħalli
nindmu.

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: Mulej, Sultan ta’ setgħa bla tarf, eħlisna minħabba f’ismek, u agħtina ż-żmien ħalli
nindmu.
Ant. 2: Konna mifdija bid-demm għażiż ta’ Kristu, il-Ħaruf tagħna bla tebgħa.
Salm 110 (111)
Inrodd ħajr lill-Mulej b'qalbi kollha, *
fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura.
607

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.
Ant. 2: Konna mifdija bid-demm għażiż ta’ Kristu, il-Ħaruf tagħna bla tebgħa.
Ant. 3: Hu refa’ fuqu l-mard tagħna, tgħabba bin-niket tagħna.
Kantiku 1 Piet 2:21-24
Kristu bata għalikom, †
u ħallielkom eżempju,*
biex timxu fuq il-passi tiegħu.
Hu ebda dnub ma għamel, *
u ebda qerq ma ħareġ minn fommu;
meta għajjruh, ma weġibx bit-tagħjir; †
meta bata, ma qagħadx jhedded; *
imma ħalla f’idejn dak li jagħmel ħaqq bis-sewwa.
Tgħabba f’ġismu bi dnubietna *
sa fuq l-għuda tas-salib,
biex aħna mmutu għad-dnubiet †
u ngħixu għall-qdusija. *
Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu.
Glorja.
Ant. 3: Hu refa’ fuqu l-mard tagħna, tgħabba bin-niket tagħna.
LEZZJONI QASIRA

ara 1 Kor 9:24-25
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Fl-istadju l-ġerrejja kollha jiġru, imma l-premju jirbħu wieħed. Iġru, mela, ħalli tirbħu.
Kull atleta kollox jieħu bil-qjies, u dawn biex jieħdu kuruna midbiela, imma aħna waħda li ma
tidbielx.
RESPONSORJU QASIR
R/. Mulej, ħares lejna u ħenn għalina, * Għax dnibna kontra tiegħek.
V/. Kristu, isma t-talb umli tagħna. * Għax dnibna kontra tiegħek. Glorja. Mulej.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Sena A
Żdiedu ħafna dawk li emmnu u lill-mara qalulha: “Issa mhux għax għidtilna int
qegħdin nemmnu, imma għax aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew hu s-Salvatur
tad-dinja”.
Sena B
Waqt li Ġesù kien Ġerusalemm għall-festa ta’ l-Għid, kien hemm ħafna li emmnu billi
raw is-sinjali li kien jagħmel.
Sena Ċ
Ħalliha, sinjur, għal din is-sena, sa ma nagħżaq madwarha, id-dieħla għandha mnejn
tagħmel il-frott.
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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Sena A
Żdiedu ħafna dawk li emmnu u lill-mara qalulha: “Issa mhux għax għidtilna int
qegħdin nemmnu, imma għax aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew hu s-Salvatur
tad-dinja”.
Sena B
Waqt li Ġesù kien Ġerusalemm għall-festa ta’ l-Għid, kien hemm ħafna li emmnu billi
raw is-sinjali li kien jagħmel.
Sena Ċ
Ħalliha, sinjur, għal din is-sena, sa ma nagħżaq madwarha, id-dieħla għandha mnejn
tagħmel il-frott.
PREĊI
Alla l-Missier ried li permezz tal-Verb tiegħu, il-poplu l-magħżul tiegħu jitwieled mill-ġdid
miż-żerriegħa tal-ħajja li ma titħassarx u li tibqa’ għal dejjem. Infaħħruh, u nitolbuh b’qalb
umli:
Ħenn għall-poplu tiegħek, Mulej.
Alla ħanin, agħti widen għat-talb li qegħdin nagħmlulek għall-poplu kollu tiegħek:
- ħeġġeġ fih ix-xewqa li jfittex l-għajxien veru tiegħu aktar fil-kelma tiegħek milli fl-ikel ta’
l-art.
Għallimna nħobbu tassew bi mħabba qawwija lill-ulied kollha ta’ din l-art ħelwa li tatna
isimha u lill-bnedmin kollha bla ebda għażla:
- biex ngħinuhom jimxu dejjem ‘il quddiem’ fis-sliem u l-ġid.
Ħares lejn it-trabi tagħna li ftit ġranet oħra jieħdu t-twelid ġdid bil-magħmudija:
- agħtihom is-saħħa li jkunu ġebel ħaj fil-bini tad-dar spiritwali tiegħek.
Inti bgħatt lil Ġona biex ixandar l-indiema lin-nies ta’ Ninwè:
- ħenn għal ħutna l-midinbin u semmgħalhom kelmtek f’qalbhom biex iduru lejk.
Imla lill-moribondi bit-tama biex iqawwu qalbhom għall-laqgħa tagħhom ma’ Kristu lImħallef:
- ilqa’ lilhom u lill-mejtin kollha fis-saltna tiegħek biex jithennew bik għal dejjem.
Missierna
Talba
O Alla, kull ħniena u tjieba ġejja minnek; inti wrejtna illi s-sawm u t-talb u l-għoti ta’
karità lill-foqra jagħtuna l-qawwa kontra d-dnub; ħares, fit-tjieba tiegħek, lejn din l-istqarrija
umli ta’ ħtijietna, biex aħna, li l-kuxjenza tagħna ttaqqalna, ikollna dejjem l-għajnuna talħniena tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu sSantu, 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
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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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
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.”
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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’nofsinhar.
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
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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
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.
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25 ta’ Marzu
IT-TĦABBIRA TAL-MULEJ
Solennità
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Il-Verb sar bniedem ejjew nadurawh (Żmien il-Għid hallelujah).
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-Verb sar bniedem ejjew nadurawh (Żmien il-Għid hallelujah).
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-Verb sar bniedem ejjew nadurawh (Żmien il-Għid hallelujah).
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-Verb sar bniedem ejjew nadurawh (Żmien il-Għid hallelujah).
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-Verb sar bniedem ejjew nadurawh (Żmien il-Għid hallelujah).
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-Verb sar bniedem ejjew nadurawh (Żmien il-Għid hallelujah).
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-Verb sar bniedem ejjew nadurawh (Żmien il-Għid hallelujah).

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
Il-bnedmin, mid-dawl imċaħħda,
kienu jqimu b’allat tagħhom
lil xbihat bla ħajja w fiergħa
ta’ l-injam u bronż u ġebel.
Dgħajfa u msejkna, waqgħu priża
tax-xitan, missier il-gideb,
u, fid-dlam ta’ ħajja mjassra,
kienu jgħixu mingħajr tama.
L-Iben t’Alla, fi tjubitu,
għoġbu jħenn għall-ġnus imwaqqgħa,
għax ma riedx li l-opra l-kbira
ta’ Missieru tkun meqruda.
Ġie għalhekk hu stess fid-dinja,
bniedem fqajjar, bħalna f’kollox,
biex mill-jasar jifdi l-bniedem,
ħalli jerġgħu għand Missieru.
Dan hu l-jum li fih tiġġedded
it-tifkira ta’ dil-ġrajja,
meta l-Verb etern ħa l-ġisem
u sar bniedem f’ġuf Marija.
Għajn ta’ ferħ bla qjies għalina
sar il-ħdan tax-Xebba mbierka,
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għax żmien ġdid ta’ dawl bditilna
hekk kif laqgħet ‘l Alla fiha.
Glorja lilek, Kristu Sidna,
Bin Marija, Omm u Verġni;
mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara, biex
ikollna l-adozzjoni (Żmien il-Għid hallelujah).
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: Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara, biex
ikollna l-adozzjoni (Żmien il-Għid hallelujah).
Ant. 2: Meta daħal fid-dinja, qal: Int ħejjejt ġisem għalija; hawn jien, ġejt, biex nagħmel irrieda tiegħek, o Alla (Żmien il-Għid hallelujah).
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Salm 18 (19)A
Is-smewwiet ixandru l-glorja ta' Alla, *
għemil idejh tħabbar il-firxa tas-sema.
Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, *
lejl lill-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. 2: Meta daħal fid-dinja, qal: Int ħejjejt ġisem għalija; hawn jien, ġejt, biex nagħmel irrieda tiegħek, o Alla (Żmien il-Għid hallelujah).
Ant. 3: B’dan dehritilna l-imħabba ta’ Alla, għax Alla bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja
biex ngħixu bih (Żmien il-Għid hallelujah).
Salm 44 (45)
Qalbi tfawwar bi kliem sabiħ; †
ngħanni l-għanja tiegħi lis-sultan; *
ilsieni 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. *
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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.
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: B’dan dehritilna l-imħabba ta’ Alla, għax Alla bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja
biex ngħixu bih (Żmien il-Għid hallelujah).
V/. Il-Verb sar bniedem (Żmien il-Għid hallelujah).
R/. U għammar fostna (Żmien il-Għid hallelujah).
LEZZJONI 1
Qari mill-Ewwel Ktieb tal-Kronaki

Kron 17:1-15

Tħabbira dwar l-Iben ta’ David
F’dak iż-żmien: Meta David mar joqgħod f'daru qal lil Natan, il-profeta: “Issa jien
qiegħed f'dar taċ-ċedru, u l-Arka tal-Patt tal-Mulej qiegħda f’nofs ta’ tinda.” U qal Natan
lil David: “Kull ma għandek fi ħsiebek li tagħmel mur agħmlu, għax Alla miegħek.”
Imma f’dak il-lejl stess Alla kellem lil Natan u qallu: “Mur u għid lill-qaddej tiegħi
David: Dan jgħid il-Mulej: Mhux inti se tibnili dar biex noqgħod fiha. Jiena ma għammart
f'ebda dar minn mindu tellajt lil ulied Iżrael mill-Eġittu sa llum. Jien kont niġġerra minn
tinda għal oħra u ngħammar daqqa f’post u daqqa f’ieħor. F'dak iż-żmien kollu li kont
niġġerra 'l hawn u 'l hinn ma' l-ulied kollha ta’ Iżrael, qatt għedt lil xi ħadd mill-imħallfin
ta' Iżrael, li jien kont qabbadt biex jirgħu l-poplu tiegħi Iżrael, ‘Għaliex ma bnejtlix dar
taċ-ċedru?'
“U issa għid lill-qaddej tiegħi David: Dan jgħid il-Mulej ta' l-eżerċti: 'Ara, jiena
ħadtek mill-mergħat, minn wara l-imrieħel, biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi
Iżrael. Dejjem kont miegħek kull fejn kont tmur; jiena qridt l-għedewwa tiegħek kollha
minn quddiemek. Jiena nibnilek isem jixbaħ l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel
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post għall-poplu tiegħi Iżrael, u nqiegħdu hemm fejn jgħammar bla biża' jiġifieri sa minn
meta qajjimt l-imħallfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael; u nrażżan l-għedewwa tiegħek kollha.
“Inħabbarlek ukoll li l-Mulej se jibnilek dar. U meta inti ttemm żmienek u tkun
inġbart ma' missirijietek, jiena nqajjem nislek warajk, wieħed minn uliedek, u nsaħħaħ issaltna tiegħu.
“Hu jibnili dar, u jiena nsaħħaħ it-tron tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier,
u hu jkun għalija iben, u t-tjieba tiegħi qatt ma nwarrabha minnu, bħalma warrabtha missultan ta' qablek; imma nwaqqfu għal dejjem fid-dar tiegħi u fis-saltna tiegħi, u t-tron
tiegħu jibqa' sħiħ għal dejjem.”
Natan tkellem ma' David skond dan il-kliem u din il-viżjoni.

RESPONSORJU

ara Lq 1:26-32

R/. Alla bagħat l-anġlu Gabrijel għand Marija Verġni, l-għarusa ta’ Ġużeppi, biex jagħtiha laħbar; u l-Verġni beżgħet f’dak id-dawl. Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. *
Inti se tnissel u jkollok iben, u jkun jissejjaħ Bin Alla l-Għoli (Żmien il-Għid hallelujah).
V/. Sliem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek. * Inti se tnissel u jkollok iben
u jkun jissejjaħ Bin Alla l-Għoli (Żmien il-Għid hallelujah).

LEZZJONI II
Qari mill-Ittri tal-Papa San Ljun il-Kbir
Il-misteru tal-ħbiberija tagħna ma’ Alla
L-Iben ta’ Alla, fil-kobor tiegħu bla qjies, ċekken lilu nnifsu u sar bniedem bħalna; fissetgħa tiegħu, libes in-nuqqas ta’ ħila tagħna; u hu, li hu minn dejjem u jibqa’ għal dejjem, ħa
l-ġisem tagħna li jmut. Dan kollu għamlu biex jista’ jitħallas id-dejn li kellna ma’ Alla
minħabba d-dnub, u b’hekk in-natura ta’ Alla, li ma titbiddel qatt, ingħaqdet man-natura tagħna
l-bnedmin, li tintemm. B’dan il-mod, għaliex hekk kien jeħtieġ li jsir biex insalvaw, il-medjatur
wieħed bejn Alla u l-bniedem, il-bniedem Kristu Ġesù, li bħala Alla ma setax imut,seta’ jmut
bħala bniedem.
Veru Alla, Ġesù twieled veru bniedem bħalna: kollu kemm hu Alla, bħala Alla, u kollu
kemm hu bniedem, bħala bniedem. Hu bniedem bħalna, jiġifieri hu għandu n-natura ta’
bniedem kif inħalqet fil-bidu u kif Alla ried iġeddidha, għaliex fis-Salvatur tagħna, bħala
bniedem, ma kien hemm xejn minn dak li ħalla l-Ħażin u li l-bniedem aċċetta. Jekk il-Mulej
sar bniedem bħalna u kien jixbaħna f’kollox, dan ma jfissirx li kien jixbaħna wkoll fid-dnub.
Ħa s-sura ta’ lsir, mingħajr ma ttebba’ bid-dnub; ta ġieħ lin-natura tagħna l-bnedmin
mingħajr ma naqqas il-ġieħ tan-natura tiegħu ta’ Alla, għaliex meta ċċekken u deher fostna hu
ma naqqas xejn mis-setgħa u l-kobor tiegħu. Hu, li ħalaq kollox u hu s-Sid ta’ kollox, sar
wieħed minna biex jurina l-kobor tal-ħniena tiegħu; hu li bħala Alla, fit-tjieba tiegħu, ħalaq ilbniedem, bħala bniedem ried jieħu s-sura ta’ lsir.
L-Iben ta’ Alla niżel mill-għoli tas-smewwiet u daħal f’din id-dinja, u mingħajr ma
tbiegħed mis-sebħ tal-Missier, tnissel fostna, b’mod ġdid, bi tnissil ieħor. Tnissel fostna b’mod
ġdid, għaliex hu, li bħala Alla ma kienx jidher, bħala bniedem deher fostna; bħala Alla aħna
qatt ma konna nistgħu nagħrfuh, bħala bniedem ried ikun magħruf minna; bħala Alla kien qabel
kull żmien, bħala bniedem beda jgħix fiż-żmien; bħala Alla hu s-Sid ta’ kollox, bħala bniedem
ħa s-sura ta’ lsir u ħeba l-kobor tas-setgħa tiegħu; bħala Alla ma setax ibati, imma għoġbu jsir
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bniedem bħalna biex ibati għalina; bħala Alla jgħix għal dejjem, bħala bniedem qagħad għallliġi tal-mewt.
Hu veru Alla u veru bniedem, u f’din l-għaqda taż-żewġ naturi f’persuna waħda ma
hemm ebda qerq, għax fiha naraw flimkien il-kobor ta’ Alla u ċ-ċokon tal-bniedem.
Kif Alla ma jinbidilx fih innifsu meta juri ħniena magħna, hekk in-natura tagħna lbnedmin ma ġietx fix-xejn meta ħadha għalih l-Iben ta’ Alla. In-natura ta’ Alla u n-natura ta’
bniedem fi Kristu jaħdmu flimkien, kull waħda skond dak li hi: in-natura ta’ Alla fi Kristu
tagħmel dak li hu proprju ta’ Alla, u n-natura ta’ bniedem dak li hu proprju tal-bniedem. Bħala
Alla Kristu għamel l-għeġubijiet, bħala bniedem bata għalina, u, kif bħala Alla kellu dejjem listess glorja tal-Missier, bħala bniedem baqa’ dejjem bniedem bħalna.
Għalhekk aħna nistqarru li Kristu, il-Verb ta’ Alla magħmul bniedem, hu dejjem veru
Iben Alla u hu dejjem veru Bin il-bniedem. Alla skond ma jingħad li fil-bidu kien il-Verb, u lVerb kien ma’ Alla, u l-Verb kien Alla, u bniedem skond ma jingħad li l-Verb sar bniedem u
għammar fostna.
RESPONSORJU Salm 33(34):4; 85(86):13; Lq 1:48
R/. Verġni Marija, ilqa’ l-messaġġ li l-Mulej bagħatlek ma’ l-Anġlu tiegħu: inti se tnissel, u
ġġib fid-dinja iben li jkun Alla u bniedem. * U tkun l-imbierka fost in-nisa kollha (Żmien ilGħid hallelujah).
V/. Tiled iben, u xbubitek tibqa’ sħiħa; tnissel fil-ġuf, u ssir omm bla ma tittiefes. * U tkun
imbierka fost in-nisa (Żmien il-Għid hallelujah).
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.
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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 ridt li l-Verb tiegħek isir bniedem bħalna fil-ġuf ta’ Marija Verġni; agħtina
l-grazzja biex aħna, li nistqarru li l-Feddej tagħna hu Alla u bniedem, insiru wkoll nixbhuh filħajja tiegħu ta’ Alla. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ lIspirtu 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.
INNU
X’jum glorjuż bl-aħbar tal-fidwa!
Fih ġie l-Anġlu għand il-Verġni
bil-messaġġ tat-tjieba t’Alla,
biex isseħħ il-wegħda hienja.
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Il-Verb Alla, li hu mnissel
sa minn dejjem minn Missieru,
għoġbu wkoll minn fostna jagħżel
omm, ħa jgħix għal żmien fid-dinja.
Hekk sar bniedem w offra ruħu
bħala vittma għal dnubietna,
ħalli hu, bla ħtija, b’demmu
jista’ jħassar dejn il-ħatja.
Verità li dhert fuq artna
b’ġisem bħalna minn Omm Verġni,
saffi ‘l qalbna, w bid-dawl tiegħek
imla ‘l ruħna li tixtieqek.
W int, qaddejja umli t’Alla,
mis-smewwiet, fejn qiegħda ssaltan,
ibqa’ ħares lilna wliedek
taħt għajnejk, bħal omm ħanina.
Glorja lilek, Kristu Sidna,
Bin Marija, Omm u Verġni;
mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,
ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA
Ant. 1: Alla bagħat l-anġlu Gabrijel għand Marija Verġni l-għarusa ta’Ġużeppi (Żmien ilGħid 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, *
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għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.
Miegħek tingħaqad ruħi, *
int tweżinni bil-leminija tiegħek.
Glorja.
Ant. 1: Alla bagħat l-anġlu Gabrijel għand Marija Verġni l-għarusa ta’Ġużeppi (Żmien ilGħid hallelujah).
Ant. 2: Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek (Żmien il-Għid 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.
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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 inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek (Żmien il-Għid hallelujah).
Ant. 3: Il-Verġni nisslet b’kelma bla ma ttiefset xbubitha, u baqgħet Verġni meta tat lid-dinja
s-Salvatur (Żmien il-Għid 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.
Ant. 3: Il-Verġni nisslet b’kelma bla ma ttiefset xbubitha, u baqgħet Verġni meta tat lid-dinja
s-Salvatur (Żmien il-Għid hallelujah).

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 bħal
bniedem.

RESPONSORJU QASIR
Fir-Randan
R/. Sliem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja; * Il-Mulej miegħek. Sliem.
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V/. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. * Il-Mulej miegħek. Glorja.
Sliem.
Fi żmien il-Għid
R/. Sliem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek. * Hallelujah, hallelujah.
Sliem.
V/. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. * Hallelujah, hallelujah.
Glorja. Sliem.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Fl-imħabba kbira li biha ħabbna, Alla bagħat lil Ibnu f’sura ta’ ġisem midneb (Żmien
il-Għid 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:
Fl-imħabba kbira li biha ħabbna, Alla bagħat lil Ibnu f’sura ta’ ġisem midneb (Żmien
il-Għid hallelujah).
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PREĊI
Illum qegħdin niċċelebraw il-bidu tas-salvazzjoni tagħna bit-Tħabbira tal- Mulej. Bil-ferħ ta’
qalbna nitolbu ‘l Alla u ngħidulu:
Tidħol għalina quddiemek, l-Omm qaddisa ta’ Alla.
Il-Verġni Marija laqgħet b’ferħ kbir l-aħbar li bgħattilha ma’ Gabrijel:
- agħmel, o Alla, li aħna wkoll nilqgħu s-Salvatur tagħna b’radd ta’ ħajr.
Int ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek:
- ftakar fina lkoll u ħenn għalina, għax int Missier ħanin.
Marija hija Eva l-ġdida li obdiet il-Kelma divina tiegħek:
- ħa jsir minna wkoll skond ir-rieda tiegħek.
Agħmel li l-Verġni Mqaddsa Marija tkun l-għajnuna ta’ l-imsejknin u ta’ min hu qalbu
mbeżżgħa u dgħajjef:
- tidħol bit-talb tagħha għall-kleru, għar-reliġjużi, u għall-poplu kollu.
Missierna
Talba
O Alla, int ridt li l-Verb tiegħek isir bniedem bħalna fil-ġuf ta’ Marija Verġni; agħtina
l-grazzja biex aħna, li nistqarru li l-Feddej tagħna hu Alla u bniedem, insiru wkoll nixbhuh filħajja tiegħu ta’ Alla. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ lIspirtu 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
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nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Minn-nisel ta’ Ġesse twieldet il-Verġni Marija, li fiha għammar l-Ispirtu ta’ Alla l-Għoli
(Żmien il-Għid hallelujah).
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El (Żmien il-Għid hallelujah).
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
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aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Is-setgħa tiegħu tixtered sat-trufijiet ta’ l-art; u dan ikun is-sliem (Żmien il-Għid
hallelujah).
Fid-disgħa ta’ filgħodu
Salm 119 (120)
Fid-dwejjaq tiegħi l-Mulej sejjaħt; *
u hu weġibni.
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.
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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, *
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.
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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.
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, *
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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)
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.
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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. Minn-nisel ta’ Ġesse twieldet il-Verġni Marija, li fiha għammar l-Ispirtu ta’ Alla l-Għoli
(Żmien il-Għid hallelujah).
LEZZJONI QASIRA Ef 1:9b-10
Il-pjan ta’ Alla 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.
V/. L-anġlu tal-Mulej ħabbar lil Marija (Żmien il-Għid hallelujah).
R/. U nisslet mill-Ispirtu s-Santu (Żmien il-Għid hallelujah).
F’Nofsinhar
Ant. Ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El (Żmien il-Għid hallelujah).
1 Ġw 4:10

LEZZJONI QASIRA

Hawn qiegħda l-imħabba: mhux għax aħna ħabbejna ‘l Alla, imma għax ħabbna hu, u
bagħat lil Ibnu bħala tpattija għal dnubietna.
V/. Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej (Żmien il-Għid hallelujah).
R/. Ħa jsir minni skond kelmtek (Żmien il-Għid hallelujah).
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Is-setgħa tiegħu tixtered sat-trufijiet ta’ l-art; u dan ikun is-sliem (Żmien il-Għid
hallelujah).
LEZZJONI QASIRA 1 Tim 2:5-6a
Wieħed hu Alla, u wieħed hu l-medjatur bejn Alla u l-bnedmin, Kristu Ġesù, li hu wkoll
bniedem, li ta lilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd.
V/. Il-Verb sar bniedem (Żmien il-Għid hallelujah).
R/. U għammar fostna (Żmien il-Għid hallelujah).

Talba
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O Alla, int ridt li l-Verb tiegħek isir bniedem bħalna fil-ġuf ta’ Marija Verġni; agħtina
l-grazzja biex aħna, li nistqarru li l-Feddej tagħna hu Alla u bniedem, insiru wkoll nixbhuh filħajja tiegħu ta’ Alla. 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.
INNU
Sliem għalik, kewkba tal-baħar,
Omm qaddisa u kbira t’Alla,
dejjem Verġni bla mittiefsa,
bieb il-hena w ferħ tas-sema.
Ilqa’ l-“Ave” li bil-qima
Gabrijel qed isemmagħlek,
ibdel fiha l-isem t’Eva,
ħalli jerġa’ s-sliem fid-dinja.
Qaċċat kull irbit lill-ħatja,
ġib id-dawl lill-għomja kollha,
biegħed minna l-ħażen tagħna,
niżżel fuqna l-ġid mis-sema.
Uri li tassew int Ommna,
wassal talbna quddiem Alla,
li fi ħnientu twieled minnek
biex isir għalina bniedem.
Verġni fost kulħadd magħżula,
ta’ qalb ħelwa fost il-ħlejjaq,
itlob ‘l Ibnek biex jagħtina
maħfra, safa w spirtu ħlejju.
Għinna ngħaddu ħajja mseddqa,
żommna sħaħ fit-triq iż-żgura,
sa ma niksbu l-ferħ tad-dehra
ta’ Ġesù għal dejjem miegħek.
Lill-Missier it-tifħir tagħna,
ġieħ u setgħa ‘l Kristu Sidna,
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lill-Ispirtu s-Santu l-qima,
sebħ lit-Tlieta, Alla wieħed. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: L-Anġlu tal-Mulej ħabbar lil Marija, u hi nisslet bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu
(Żmien il-Għid 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: L-Anġlu tal-Mulej ħabbar lil Marija, u hi nisslet bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu
(Żmien il-Għid hallelujah).
Ant. 2: Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla; int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben,
u jkun jissejjaħ Bin Alla l-Għoli (Żmien il-Għid hallelujah).
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.
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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.
Ant. 2: Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla; int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben,
u jkun jissejjaħ Bin Alla l-Għoli (Żmien il-Għid hallelujah).
Ant. 3: Jiena l-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skond kelmtek (Żmien il-Għid hallelujah).
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 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, *
bih 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.
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Ant. 3: Jiena l-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skond kelmtek (Żmien il-Għid hallelujah).
1 Ġw 1:1-2

LEZZJONI QASIRA

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 wriet ruħha u aħna
rajnieha u qegħdin nixhdu għaliha. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta’ dejjem li kienet għand
il-Missier u li wriet ruħha lilna.
RESPONSORJU QASIR
Fir-Randan
R/. Il-Verb sar bniedem, * U għammar fostna. Il-Verb.
V/. Hu kien fil-bidu ma’ Alla. * U għammar fostna. Glorja. Il-Verb.
Fi żmien il-Għid
R/. Il-Verb sar bniedem, u għammar fostna. * Hallelujah, hallelujah. Il-Verb.
V/. Hu kien fil-bidu ma’ Alla. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. Il-Verb.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
L-anġlu Gabrijel qal lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka
inti fost in-nisa (Żmien il-Għid 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.
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Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
L-anġlu Gabrijel qal lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka
inti fost in-nisa (Żmien il-Għid hallelujah).

PREĊI
Il-Missier etern f’dan il-jum bagħat l-Anġlu tiegħu biex iħabbar is-Salvatur tagħna lil Marija.
Nadurawh, u b’fiduċja kbira ngħidulu:
Tidħol għalina quddiemek Marija, mimlija bil-grazzja.
Int għażilt lil Marija biex tkun Omm Ibnek:
- ħenn għal dawk kollha li qegħdin jistennew il-fidwa bih.
Int, permezz ta’ Gabrijel, ħabbart is-sliem u ferħ kbir lil Marija:
- agħti l-ferħ u s-sliem tassew lid-dinja kollha.
Permezz ta’ Marija, li laqgħet il-kelma tiegħek, u bil-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu, int bgħatt ilVerb tiegħek biex jgħammar fostna:
- ħejji lil qlubna biex nilqgħu lil Kristu kif laqgħetu l-Verġni Marija.
Inti tħares lejn iċ-ċkejknin u timla bil-ġid lil min hu bil-ġuħ:
- serraħ lil min hu mtaqqal, għin lil min hu fil-bżonn, ieqaf mal-moribondi.
Għalik ma hemm xejn li ma jistax isir, u int waħdek tagħmel l-għeġubijiet:
- salva lilna u lil ħutna kollha meta fl-aħħar jum tqajjem lill-mejtin.
Missierna
Talba
O Alla, int ridt li l-Verb tiegħek isir bniedem bħalna fil-ġuf ta’ Marija Verġni; agħtina
l-grazzja biex aħna, li nistqarru li l-Feddej tagħna hu Alla u bniedem, insiru wkoll nixbhuh filħajja tiegħu ta’ Alla. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ lIspirtu 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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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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. 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 għad-dell 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, *
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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.
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
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
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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-III ĠIMGĦA TAR-RANDAN
Salmodija tat-Tlieta tat-III ġimgħa
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Iqum Alla! Jaħarbu minn quddiemu dawk li jobogħduh.
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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.
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, *
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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, *
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; *
648

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/. Issa hu ż-żmien it-tajjeb.
R/. Issa hu jum is-salvazzjoni.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 32:1-20
L-għoġol tad-deheb

F’dawk il-jiem, il-poplu, meta ra li Mosè ddawwar ma niżel minn fuq il-muntanja,
inġabar madwar Aron u qallu: “Qum u agħmlilna allat li jimxu quddiemna, għax dan Mosè,
il-bniedem li tellagħna mill-art ta' l-Eġittu, ma nafux x'sar minnu.” Aron weġibhom:
“Neħħu l-imsielet tad-deheb li hemm imdendlin mal-widnejn tan-nisa tagħkom u ta'
wliedkom, subjien u bniet, u ġibuhomli.” U l-poplu kollu tah l-imsielet tad-deheb li
kellhom f'widnejhom u ġibuhom lil Aron. U ħadhom minn idejhom, xeħethom fil-forma,
u għamel għoġol tal-metall imdewweb. U qalu: “Dawn huma l-allat tiegħek, ja Iżrael, li
tellgħuk mill-art ta' l-Eġittu.” Malli ra dan Aron bena altar quddiemhom u għamel sejħa,
u qal: “Għada ssir festa lill-Mulej.” U bakkru fil-għodu, offrew is-sagrifiċċji u ġiebu offerti
tas-sliem. U l-poplu kollu qagħad jiekol u jixrob, u mbagħad qamu jitbaħardu.
Il-Mulej qal lil Mosè: “Mur u inżel, għaliex tħassar il-poplu tiegħek, li int tellajt
mill-Eġittu. Malajr warrbu mit-triq li jiena wrejthom; għamlu għalihom għoġol tal-metall
imdewweb, niżlu wiċċhom fl-art iqimuh, u offrewlu sagrifiċċji, u qalu: 'Dawn huma l-allat
tiegħek, Iżrael, li tellgħuk mill-art ta' l-Eġittu.’ ” U l-Mulej issokta jgħid lil Mosè: “Jiena
ħarist lejn dan il-poplu, u rajt li hu poplu ta' ras iebsa. Ħallini waħdi, issa, ħalli nixgħel lgħadab tiegħi għalihom u neqridhom, u lilek nagħmlek ġens kbir.”
Mosè mbagħad talab il-ħniena quddiem il-Mulej Alla tiegħu, u qal: “Għaliex, Mulej,
jixgħel l-għadab tiegħek għall-poplu tiegħek li inti, b'ħila kbira u b'id qawwija, ħriġtu millart ta' l-Eġittu? L-għala għandhom jgħidu l-Eġizzjani: 'Araw x'deni għamlilhom: ħariġhom
biex itemmhom fil-muntanji u jeqridhom minn wiċċ l-art?' Erġa' lura mis-saħna ta’ lgħadab tiegħek, u reġġa' lura d-deni li trid tagħmel lill-poplu tiegħek. Ftakar f'Abraham,
f'Iżakk u f'Iżrael, il-qaddejja tiegħek, li int ħliftilhom bik innifsek u għedtilhom: 'Inkattar
in-nisel tagħkom bħall-kwiekeb tas-sema, u din l-art kollha, li jien wegħedt, nagħtiha lil
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nisilkom bħala wirt ta’ dejjem.’ ” U l-Mulej nidem mid-deni li qal li kien se jagħmel lillpoplu tiegħu.
U Mosè dar u niżel minn fuq il-muntanja biż-żewġ twavel tax-xhieda f'idejh,
miktuba minn naħa u minn oħra. It-twavel kienu xogħol Alla u l-kitba kitbet Alla, minquxa
fuq it-twavel.
Malli Ġożwè sema' l-għagħa tan-nies qal lil Mosè: “Hemm ħoss ta' xi taqbida filkamp.” U wieġbu: “M'hux ħoss l-għajat ta' rebħa, mhux ħoss l-għajat ta' telfa, imma l-ħoss
ta' għana li qed nisma'.” Malli qorob lejn il-kamp u ra l-għoġol u ż-żfin, Mosè xegħel bilkorla, tajjar it-twavel minn idejh u kissirhom taħt il-muntanja. U qabad l-għoġol li kienu
għamlu u ħarqu bin-nar, saħqu sakemm għamlu trab u ħalltu ma' l-ilma u sqieh lil ulied
Iżrael.
RESPONSORJU Salm 105(106):20. 21. 22; ara Rum 1:21.23
R/. Biddlu ‘l Alla, il-glorja tagħhom, ma xbieha ta’ gendus jiekol il-ħaxix; * U nsew lil Alla li
salvahom, li għamel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, ħwejjeġ tal-biża’ fil-Baħar tal-Qasab.
V/. Qalbhom bla dehen iddallmet: il-verità ta’ Alla bidluha ma’ gidba. * U nsew lil Alla li
salvahom, li għamel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, ħwejjeġ tal-biża’ fil-Baħar tal-Qasab.

LEZZJONI II
Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof San Pietru Krisologu
It-talb iħabbat, is-sawm jaqla’, il-ħniena tirċievi
Tliet ħwejjeġ, ħuti għeżież, tliet ħwejjeġ hemm li bihom il-fidi tissaħħaħ, it-tjieba
titwettaq, u l-virtù tibqa’. It-talb, is-sawm, u l-ħniena. Dak li t-talb iħabbat għalih, jaqilgħu ssawm, u tirċevih il-ħniena. It-talb, il-ħniena, u s-sawm: dawn it-tlieta huma ħaġa waħda, u
jagħtu l-ħajja lil xulxin.
Għax is-sawm hu r-ruħ tat-talb, u l-ħniena hi l-ħajja tas-sawm. Dawn ħadd ma
jbegħedhom minn xulxin, ma jafux jinfirdu. Min għandu waħda biss minnhom, jew min għandu
t-tlieta imma mhux flimkien, ma għandu xejn. Għalhekk min jitlob isum, u min isum iħenn;
jisma’ lil min jitlob, dak li jixtieq jinstema’ meta jitlob; jiftaħ għalih innifsu l-widnejn ta’ Alla,
min ma jagħlaqx widnejh għal min jitolbu.
Jekk trid tifhem is-sawm, sum; jekk trid li Alla jħoss għalik meta tkun bil-ġuħ, ħoss
għal għajrek meta hu bil-ġuħ; jekk tistenna l-ħniena, ħenn; jekk trid li Alla jkun tajjeb miegħek,
kun int ma l-oħrajn; jekk trid min jagħti lilek, agħti. Ma jitlobx tajjeb min jitlob għalih innifsu
dak li jiċħad lill-oħrajn.
Bniedem, kun mudell ta’ ħniena għalik innifsek; jekk tixtieq min iħenn għalik kif trid
int, kemm trid int, u malajr kemm trid, ħenn daqshekk ieħor inti stess għall-oħrajn u daqshekk
malajr.
Mela ħa jkunu t-talb u l-ħniena u s-sawm ħarsien wieħed għalina quddiem il-Mulej, ħa
jkunu d-difiża waħda tagħna quddiemu, ħa jkunu t-talba waħda tagħna bi tliet ilħna quddiemu.
Dak kollu li tlifna għax maqdarnieh, nerġgħu niġbruh bis-sawm; noffru ruħna bissagrifiċċju tas-sawm, għax lil Alla ma nistgħu noffrulu xejn aħjar, kif jgħid il-Profeta: Issagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma: qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o
Alla.
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Offri ruħek lil Alla, offrilu s-sagrifiċċju tas-sawm, bħala vittma safja, sagrifiċċju qaddis,
vittma ħajja, li tista’ toffriha lil Alla u tibqa’ tiegħek. Jekk ma tagħtihx dan lil Alla ma jkollokx
skuża, għax ladarba jrid jagħtik lilu nnifsu ma tistax ma tagħtihx.
Imma biex hu jilqa’ dan kollu mingħandek, jenħtieġ li s-sawm ikun imsieħeb malħniena; għax is-sawm ma jinbitx jekk ma jkunx imsoqqi bil-ħniena, imma jinxef jekk tinxef ilħniena; il-ħniena hi għas-sawm dak li n-nida hi għall-art. Għalkemm jagħżaq lill-qalb, inaddaf
lill-ġisem, iqaċċat il-vizzji u jiżra’ l-virtujiet, jekk ma jkunx imsoqqi bis-swieqi tal-ħniena ma
jagħti ebda frott lil min isum.
Int li ssum, jekk il-ħniena tiegħek hi sajma, sajjem ikun ir-raba’ tiegħek; int li ssum,
jekk ixxerred iż-żerriegħa tal-ħniena, ikollok frott x’taħżen. Mela agħti dak li trid tiġma’, biex
ma titilfux jekk tkun żammejtu għalik; jekk tagħti lill-fqir, tkun tagħti lilek innifsek; għax ma
tistax tikseb dak li ma tħallix għal ħaddieħor.
RESPONSORJU ara Tob 12:8a. 9
R/. Tajjeb hu t-talb mas-sawm u mal-karità, * Għax il-karità tnaddaf minn kull dnub.
V/. Dawk li jagħmlu l-karità u s-sewwa jkollhom il-milja tal-ħajja. * Għax il-karità tnaddaf
minn kull dnub.

TALBA
Twarrab qatt minna, Mulej, il-grazzja tiegħek, li biha nagħtu ruħna għas-servizz
imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem l-għajnuna 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.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
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nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Urejt imħabbtek, Mulej, lejn artek; neħħejt il-ħtija tal-poplu tiegħek.
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, *
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u s-sliem fuq il-passi tiegħu.
Glorja.
Ant. 1: Urejt imħabbtek, Mulej, lejn artek; neħħejt il-ħtija tal-poplu tiegħek.
Ant. 2: Ruħi billejl tixtieqek, ifittxek bil-ħerqa l-ispirtu tiegħi ġewwa fija.
Kantiku Iż 26:1-4, 7-9. 12
Għandna belt qawwija; *
bnielha 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.
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 għemilna tagħna għamiltu int għalina.
Glorja.
Ant. 2: Ruħi billejl tixtieqek, ifittxek bil-ħerqa l-ispirtu tiegħi ġo fija.
Ant. 3: Dawwar, Mulej, għal fuqna d-dija ta’ wiċċek.
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; *
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iberikna Alla, Alla tagħna!
Iberikna Alla, u tibża' minnu *
l-art kollha, minn tarf għall-ieħor!
Glorja.
Ant. 3: Dawwar, Mulej, għal fuqna d-dija ta’ wiċċek.
LEZZJONI QASIRA Ġoel 2:12-13
Erġgħu duru lejja b’qalbkom kollha, bis-sawm, bil-biki u t-tnehid. Ċarrtu qlubkom,
u mhux ilbieskom, u erġgħu duru lejn il-Mulej Alla tagħkom, għax hu ħanin u jagħder,
idum biex jinkorla, u kollu tjieba, u jisgħobbih għall-ħażen.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Il-Mulej qal lil Pietru: Ma ngħidlekx taħfer sa seba’ darbiet, imma sa sebgħa u sebgħin darba.
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.
654

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Il-Mulej qal lil Pietru: Ma ngħidlekx taħfer sa seba’ darbiet, imma sa sebgħa u sebgħin darba.
PREĊI
Ikun imbierek Sidna Ġesù, li tana lilu nnifsu bħala l-ħobż nieżel mis-sema. Nerfgħu lejh it-talb
tagħna u ngħidulu:
Kristu, ħobż u għajnuna spiritwali tagħna, kun il-qawwa tagħna.
Mulej, inti titmagħna bl-ikel ewkaristiku:
- agħtina sehem sħiħ mis-sagrifiċċju ta’ l-Għid.
Għallimna ngħożżu l-kelma tiegħek b’qalb tajba u sinċiera:
- għinna nagħmlu l-frott tagħha billi nżommu sħiħ.
Imliena bil-ħeġġa biex inħabirku u nibnu id f’id miegħek ordni soċjali tajjeb:
- agħtina li b’din il-ħidma fil-Knisja nwasslu aħjar u ma’ kullimkien l-aħbar sabiħa tal-paċi.
Aħna ħatja, Mulej, għax dnibna kontra tiegħek:
- aħfrilna ħżunitna u salvana bil-grazzja tiegħek.
Missierna
Talba
Twarrab qatt minna, Mulej, il-grazzja tiegħek, li biha nagħtu ruħna għas-servizz
imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem l-għajnuna 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
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Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
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qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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.
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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; *
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.
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Tagħlaqx widnejk
għall-għajat ta' l-għedewwa tiegħek, *
għall-ħsejjes bla heda ta' min jeħodha miegħek.
Glorja.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Ġoel 2:17
Bejn il-loġġa u l-altar ħa jibku l-qassisin, qaddejja tal-Mulej! U ħa jgħidu: Ħenn
għall-poplu tiegħek, Mulej, u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa’ għaż-żebliħ biex jiġi fi lsien
il-ġnus!
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.

Ġer 3:25b

LEZZJONI QASIRA

Dnibna kontra l-Mulej Alla tagħna, aħna u missirijietna, minn żgħożitna sa llum, u
ma tajniex widen għas-sejħa tal-Mulej Alla tagħna.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Iż 58:1-2a
Għajjat kemm tiflaħ, u la tiskotx! Għolli leħnek bħal tromba! Dnubhom uri lill-poplu
tiegħi, u ħtijiethom lil dar Ġakobb! Lili kuljum ifittxu, jixtiequ jagħrfu t-triqat tiegħi,
bħallikieku ġens li jagħmel is-sewwa u li ma ħalliex l-ordnijiet ġusti ta’ Alla tiegħu.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
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R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Twarrab qatt minna, Mulej, il-grazzja tiegħek, li biha nagħtu ruħna għas-servizz
imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem l-għajnuna tas-sema. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Il-Mulej hu madwar il-poplu tiegħu.
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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
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 hu madwar il-poplu tiegħu.
Ant. 2: Jekk ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet.
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.
Ant. 2: Jekk ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet.
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.
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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.
Ant. 3: Mulej, għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin.
Ġak 2:14. 17. 18b

LEZZJONI QASIRA

X’jiswa, ħuti, li wieħed jgħid li għandu l-fidi, jekk ma jurihiex fl-għemil tiegħu?
Jaqaw tista’ ssalvah fidi bħal din? Il-fidi, jekk ma jkollhiex l-għemil, hi mejta fiha nfisha.
Urini l-fidi tiegħek mingħajr l-għemil, u jiena l-fidi tiegħi nurihielek mill-għemil tiegħi.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla. * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn
qalbkom.
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.
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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:
Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn
qalbkom.
PREĊI
Sidna Ġesù wissiena biex nishru u nitolbu, ħalli ma naqgħux fit-tiġrib. Nitolbu, mela, b’ħeġġa
kbira u ngħidu:
Agħtina widen, Mulej, u ħenn għalina.
Mulej Ġesù, int wegħedtna li tkun fostna meta nkunu miġbura f’ismek fit-talb:
- agħmel li nitolbu dejjem miegħek lill-Missier fl-Ispirtu s-Santu.
Għarus divin, naddaf lill-Knisja għażiża tiegħek minn kull tebgħa:
- wettaqha fit-tama u mexxiha bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu.
Int, li tħobb lill-bnedmin, agħmel li naħsbu b’ħerqa kbira fil-proxxmu tagħna, kif ikkmandajt
lil kull wieħed minna:
- agħtina li, permezz ta’ din l-imħabba tagħna, kulħadd iseħħlu jara ċar id-dawl tassalvazzjoni tiegħek.
Sultan tas-sliem, xerred bil-qawwa s-sliem tiegħek fid-dinja:
- ħa tinħass dejjem iżjed kullimkien il-preżenza tiegħek bħala salvatur.
Iftaħ il-bieb tal-ħajja ta’ dejjem lil ħutna l-mejtin kollha:
- ilqagħhom fil-glorja, fejn ma hemmx iżjed taħsir.
Missierna
Talba
Twarrab qatt minna, Mulej, il-grazzja tiegħek, li biha nagħtu ruħna għas-servizz
imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem l-għajnuna 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
IT-TLIETA
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 fiċ663

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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. 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, *
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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.
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).

666

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, *
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
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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-III ĠIMGĦA TAR-RANDAN
Salmodija tal-Erbgħa tat-III ġimgħa
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: It-tjieba u l-fedeltà jgħaddu quddiemek, Mulej.
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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, *
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.
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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,
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'; *
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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/. Erġgħu duru lejn Alla u indmu.
R/. Iġġeddu fil-qalb u fl-ispirtu.

LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 33:7-11, 18-23; 34:5-9. 29-35
Alla juri ruħu fid-dieher lil Mosè

F’dawk il-jiem: Mosè kien jieħu tinda u jwaqqafha barra l-kamp, u 'l bogħod millkamp, u semmieha: 'Għarix tal-laqgħa'. Kull min kien ifittex il-Mulej, kien joħroġ lejn lGħarix tal-Laqgħa, li kien barra l-kamp. Kull meta Mosè kien joħroġ lejn l-għarix, kien
iqum il-poplu kollu u kull wieħed kien joqgħod wieqaf quddiem il-bieb ta’ l-għarix tiegħu,
u jħarsu lejn Mosè sa ma jidħol fl-Għarix. U kull meta Mosè kien jidħol fl-Għarix, kienet
tinżel kolonna ta' sħab, u tieqaf fuq il-bieb, u titkellem ma' Mosè. Il-poplu kollu kien jara
din il-kolonna ta' sħab wieqfa fil-bieb ta’ l-Għarix, u kien iqum il-poplu kollu, u jmilu u
jinżlu wiċċhom fl-art, kulħadd fil-bieb tat-tinda tiegħu. Il-Mulej kien ikellem lil Mosè wiċċ
imbwiċċ, bħalma bniedem ikellem lil ħabibu; mbagħad Mosè kien jerġa' lura lejn il-kamp;
imma Ġożwè bin Nun, żagħżugħ, ma kienx joħroġ mill-għarix.
Mosè kellem lill-Mulej u qallu: “Ħallini, nitolbok, nara s-sebħ tiegħek.” U l-Mulej
wieġbu: “ Jiena ngħaddi tjubiti kollha minn quddiemek, u ngħajjat l-isem tiegħi 'Jahweh'
quddiemek. Jiena nħenn għal min irrid inħenn, u nitħassar lil min irrid nitħassar.” U żied
jgħidlu: “Imma int ma tistax tara 'l wiċċi, għax ebda bniedem ma jarani u jibqa' ħaj.” U lMulej qal lil Mosè: “Ara, hawn post ħdejja, fejn tista' toqgħod fuq il-blata. U huwa u
għaddej sebħi nqiegħdek f'xaqq tal-blata u ngħattik b'idi sakemm ngħaddi. Mbagħad
inneħħi idi u tara dahri, għax wiċċi ma jarah ħadd.”
Mbagħad il-Mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma’ ġenbu u xandar l-isem talMulej. U l-Mulej għadda minn quddiemu u għajjat: “Jahweh! Jahweh! Alla li jagħder u
jħenn; tqil biex jagħdab u kbir fit-tjieba u s-sewwa. Iħares it-tjieba għal elf nisel, u jżur ilħażen il-ħażen tal-missirijiet fuq uliedhom u wlied uliedhom sat-tielet u r-raba' nisel.”
Mosè minnufih inxteħet għal wiċċu fl-art, ta qima, u qal: “Jekk jiena tassew sibt ħniena
quddiemek, ja Sidi, ħa jiġi Sidi ġo nofsna, nitolbok; għax dan hu poplu rasu iebsa. Aħfrilna
ħżunitna u ħtijietna, u ħudna b'wirt għalik.”
Meta niżel minn fuq is-Sinaj biż-żewġ twavel tax-xhieda f'idu, Mosè ma kienx jaf li
l-ġilda ta' wiċċu kienet tiddi billi kien qorob lejn Alla. Meta Aron, u l-ulied kollha ta' Iżrael
raw lil Mosè bil-ġilda ta' wiċċu tiddi, beżgħu jersqu lejh. Iżda Mosè sejjħilhom, u resqu
lejh Aron u l-kbarat kollha tal-ġemgħa u Mosè qagħad ikellimhom. Mbagħad resqu wkoll
l-ulied kollha ta' Iżrael u Mosè ordnalhom kull ma kien qallu l-Mulej fuq il-muntanja Sinaj.
Meta Mosè temm jitkellem magħhom, għatta wiċċu b'velu. Imma meta kien jidħol
quddiem il-Mulej biex jitkellem miegħu, Mosè kien ineħħi l-velu sa ma kien joħroġ. Meta
mbagħad kien joħroġ, kien jgħid lil ulied Iżrael kull ma jkun wissieh il-Mulej. Meta wlied
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Iżrael kienu jħarsu lejn Mosè kienu jaraw il-ġilda ta' wiċċu tiddi, u Mosè kien jerġa'
jqiegħed il-velu fuq wiċċu sa ma jerġa' jidħol jitkellem mal-Mulej.
RESPONSORJU ara 2 Kor 3:13. 18. 15
R/. Mosè xeħet il-velu fuq wiċċu biex ulied Iżrael ma jżommux għajnejhom fuq wiċċu: * Imma
aħna lkoll, li b’wiċċna mikxuf nirriflettu l-glorja tal-Mulej, qegħdin ninbidlu fl-istess xbieha
minn glorja għal glorja skond ma jagħtina l-Mulej, li hu Spirtu.
V/. Sa llum stess hemm il-velu fuq qalbhom. * Imma aħna lkoll, li b’wiċċna mikxuf nirriflettu
l-glorja tal-Mulej, qegħdin ninbidlu fl-istess xbieha minn glorja għal glorja skond ma jagħtina
l-Mulej, li hu Spirtu.
LEZZJONI II
Qari mill-Ktieb lil Awtoliku, ta’ San Teofilu, isqof ta’ Antjokja
Ħenjin dawk li huma safja f’qalbhom,
għax huma jaraw ‘l Alla
Jekk tgħidli, “Urini lil Alla tiegħek”, jiena nwieġbek, ”Urini l-bniedem tiegħek, u jien
nurik lil Alla tiegħi. Mela urini jekk l-għajnejn ta’ ruħek jarawx, jekk il-widnejn ta’ qalbek
jisimgħux”.
Dawk li jħarsu bl-għajnejn tal-ġisem, jaraw x’inhu jsir fid-dinja, u jagħrfu jagħżlu bejn
ħaġa u oħra, bejn id-dawl u d-dlam, bejn l-abjad u l-iswed, bejn l-ikrah u s-sabiħ, bejn dak li
jogħġob u dak li ma jogħġobx, bejn dak li hu sewwa fid-daqs u dak li m’huwiex, bejn iż-żejjed
u n-nieqes; u l-istess ngħidu għas-smigħ, jekk fil-widnejn jasalx leħen irqiq jew oħxon jew
ferrieħi. Dan jgħodd ukoll għall-widnejn tal-qalb u għall-għajnejn tar-ruħ, biex jistgħu jaraw
lil Alla.
Għax lil Alla jarawh dawk li jistgħu jarawh, għax l-għajnejn ta’ ruħhom huma miftuħa.
Kulħadd għandu għajnejh, imma ta’ xi wħud huma mċajpra, u ma jarawx id-dawl tax-xemx.
Jekk l-għomja ma jarawx, dan ma jfissirx li x-xemx ma tkunx qiegħda ddawwal, imma lgħomja jkollhom għajnejhom magħluqa għad-dawl tagħha. Hekk ukoll int għandek l-għajnejn
ta’ ruħek imċajpra minħabba dnubietek u l-għemil ħażin tiegħek.
Bħal mera ċara, hekk jixraq li tkun safja ruħ il-bniedem. Jekk il-mera tkun imtebbgħa,
wieħed ma jistax jara wiċċu sewwa fiha; hekk il-bniedem bid-dnub ma jistax jara ‘l Alla.
Imma, jekk trid, tista’ tfiq: intelaq f’idejn it-tabib, u jsaffilek l-għajnejn ta’ ruħek u ta’
qalbek. Min hu dan it-tabib? Alla, li jfejjaq u jagħti l-ħajja permezz tal-Verb u l-għerf tiegħu.
Alla għamel kollox bil-Verb u bl-għerf: Bil-Verb tal-Mulej saru s-smewwiet, u bl-Ispirtu tiegħu
t-tiżjin kollu tagħhom. L-Għerf tiegħu hu qawwi fuq li qawwi, Alla waqqaf l-art bl-għerf,
wettaq is-smewwiet bid-dehen, bil-fehma tiegħu nfetħu l-ibħra, u s-sħab qattar in-nida.
Jekk tifhem dan, jekk tgħix ħajja safja u qaddisa u sewwa, tista’ tara lil Alla. Imma
qabel xejn, qis li jkollok f’qalbek il-fidi u l-biża’ ta’ Alla, mbagħad tifhem dan kollu. Meta
tinża’ dan il-ġisem li jmut u tilbes l-immortalità, mbagħad ikun jistħoqqlok tara lil Alla. Alla
jqajjem il-ġisem tiegħek imżejjen bl-immortalità mar-ruħ, issir bniedem li ma jmutx, u tara lil
dak li ma jmut qatt, jekk hawnhekk tkun emmint fih.
RESPONSORJU

ara 2 Kor 6:2. 4. 5.7

R/. Issa hu ż-żmien it-tajjeb, issa hu jum is-salvazzjoni: inħarsu rwieħna bis-sabar kollu,
f’ħafna sawm. * Bl-armi tal-ġustizzja u l-qawwa ta’ Alla.
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V/. F’kollox inqisu rwieħna bħala ministri ta’ Alla, bis-sabar kollu, fl-hemm, fis-sawm.
* Bl-armi tal-ġustizzja u l-qawwa ta’ Alla.
TALBA
Agħtina, Mulej, li bil-ħarsien tar-Randan nikbru fl-għerf, u li nitgħajjxu bl-ikel talkelma tiegħek, biex nagħrfu nitrażżnu b’ħajja qaddisa, ningħataw lilek b’qalbna kollha, u
nkunu dejjem magħqudin qalb waħda fit-talb. B’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.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi.
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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.
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: Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi.
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Ant. 2: Hieni l-bniedem li jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt.
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, *
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: Hieni l-bniedem li jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt.
Ant. 3: Għajjtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan.
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; *
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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: Għajjtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan.
LEZZJONI QASIRA

Dewt 7:6b. 8-9

Minn fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art, lilek għażel il-Mulej Alla tiegħek
biex ikun il-poplu miksub tiegħu, għax ħabbkom, u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lil
missirijietkom ; kien għalhekk li l-Mulej, b’id qawwija, ħariġkom u fdiekom minn dar iljasar, minn id-il-Fargħun, is-sultan ta’ l-Eġittu. Agħraf mela li l-Mulej Alla tiegħek hu
Alla, Alla l-fidil, li jżomm għal elf nisel il-patt u t-tjieba tiegħu ma’ ħbiebu u ma’ dawk li
jħarsu l-kmandamenti tiegħu.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Il-Mulej jgħid: Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’ l-liġi jew il-profeti; jien ma ġejtx biex
inwaqqgħhom, iżda biex inwassalhom għall-perfezzjoni.
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,
678

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 jgħid: Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’ l-liġi jew il-profeti; jien ma ġejtx biex
inwaqqgħhom, iżda biex inwassalhom għall-perfezzjoni.
PREĊI
Is-Salvatur tagħna neħħa l-qadim u ġedded kollox, u ried li l-bnedmin isiru ħolqien ġdid fih.
Inberkuh, u b’tama qawwija ngħidulu:
Mulej, ġeddidna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek.
Mulej, int wegħedtna sema ġdid u art ġdida:
- tiqafx iġġeddidna bl-Ispirtu tiegħek, biex niġu nithennew bik għal dejjem f’Ġerusalemm ilġdida.
Ħudna b’ħaddiema miegħek, biex nimlew id-dinja bl-Ispirtu tiegħek:
- ħalli l-għaqda tal-bnedmin iseħħilha iżjed tilħaq l-iskop tagħha bil-ġustizzja u l-imħabba u
s-sliem.
Agħmel li nwarrbu minnha kull għażż u nuqqas ta’ ħsieb:
- imliena bl-għaxqa tad-doni tiegħek tas-sema.
Eħlisna mid-deni, Mulej:
- tħalliniex ninġibdu mill-frugħat li jnessuna l-ġid veru.
Missierna
Talba
Agħtina, Mulej, li bil-ħarsien tar-Randan nikbru fl-għerf, u li nitgħajjxu bl-ikel talkelma tiegħek, biex nagħrfu nitrażżnu b’ħajja qaddisa, ningħataw lilek b’qalbna kollha, u
nkunu dejjem magħqudin qalb waħda fit-talb. B’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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IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
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ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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.
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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.
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, *
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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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Eżek 18:30b-32
Indmu, u erġgħu lura minn dnubietkom kollha, biex ma jkollkomx xi jwaqqagħkom
fil-ħażen. Biegħdu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, u ġeddu qalbkom u ruħkom.
L-għala tridu tmutu, dar ta’ Iżrael? Għax jien ma nieħu pjaċir bil-mewt ta’ ħadd, jgħid Sidi
l-Mulej. Mela indmu u għixu.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Żak 1:3b-4a

LEZZJONI QASIRA

Erġgħu duru lejja, u jiena nerġa’ ndur lejkom, jgħid il-Mulej ta’ l-eżerċti. Tkunux
bħal missirjietkom, li l-profeti ta’ l-imgħoddi kienu sejjħulhom u qalulhom: Hekk jgħid ilMulej ta’ l-eżerċti: M’hux li kontu dduru lejja mit-triqat il-ħżiena tagħkom u mill-għemejjel
il-ħżiena tagħkom.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
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Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Dan 4:24b
Infatam minn ħtijietek b’għemejjel tajba, u minn ħżunitek billi tħenn għallimsejken; żgur jitwal għalik is-sliem tiegħek.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Agħtina, Mulej, li bil-ħarsien tar-Randan nikbru fl-għerf, u li nitgħajjxu bl-ikel talkelma tiegħek, biex nagħrfu nitrażżnu b’ħajja qaddisa, ningħataw lilek b’qalbna kollha, u
nkunu dejjem magħqudin qalb waħda fit-talb. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
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Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Min jiżra’ fid-dmugħ jaħsad bl-għana ta’ ferħ.

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 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: Min jiżra’ fid-dmugħ jaħsad bl-għana ta’ ferħ.
Ant. 2: Jibnilna l-Mulej id-dar, u jħares il-belt tagħna.
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; *
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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: Jibnilna l-Mulej id-dar, u jħares il-belt tagħna.
Ant. 3: Hu l-kbir fost il-ħlejjaq kollha, hu l-ewwel f’kollox.
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 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.
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Ant. 3: Hu l-kbir fost il-ħlejjaq kollha, hu l-ewwel f’kollox.
LEZZJONI QASIRA

Fil 2:12b-15a

Ħabirku għas-salvazzjoni tagħkom bil-biża’ u t-tregħid. Alla hu li jaħdem kemm firrieda tagħkom u kemm fit-tħabrik tagħkom, biex tagħmlu dak li jogħġob lilu. Agħmlu
kollox mingħajr tgemgim u mingħajr tħassib, ħalli tkunu nies bla għajb u safja, ulied Alla
bla tebgħa.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Min iħares il-kmandamenti tal-Mulej u jgħallimhom, dan jissejjaħ fis-Saltna tassmewwiet.
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, *
ħax ftakar fil-ħniena tiegħu
- bħalma wiegħed lil missirijietna - *
’riżq Abraham u nislu għal dejjem.
Glorja.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Min iħares il-kmandamenti tal-Mulej u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-Saltna tassmewwiet.
PREĊI
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Ngħollu bit-tifħir lil Alla, għall-providenza u s-setgħa tiegħu bla tarf; hu jaf b’dak kollu li
jenħtieġ il-poplu tiegħu, imma jridna nfittxu l-ewwelnett is-Saltna tiegħu. Mela ngħidulu bilferħ:
Mulej, tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek.
Missier Qaddis, inti tajtna lil Kristu bħala r-ragħaj it-tajjeb tagħna:
- għin lir-rgħajja u lill-popli fdati f’idejhom, biex ir-rgħajja jieħdu ħsieb il-merħla, u n-nagħaġ
jisimgħu minnhom.
Qanqal lill-insara biex jgħinu lill-morda bi mħabba ta’ aħwa:
- urihom lil Ibnek fil-morda li jgħinu.
Sejjaħ fil-Knisja tiegħek lil dawk li għadhom ma emmnux fl-Evanġelju:
- agħmel li huma wkoll ikunu jistgħu jibnuha fl-imħabba bl-għemil tajjeb tagħhom.
Agħtina l-grazzja li naqilgħu mingħandek il-maħfra għall-midinbin:
- u li nwassluhom biex jerġgħu jkunu fis-sliem mal-Knisja tiegħek.
Ħalli lil ħutna l-mejtin jgħaddu għall-ħajja ta’ dejjem:
- agħtihom post ħdejk għal dejjem.
Missierna

Talba
Agħtina, Mulej, li bil-ħarsien tar-Randan nikbru fl-għerf, u li nitgħajjxu bl-ikel talkelma tiegħek, biex nagħrfu nitrażżnu b’ħajja qaddisa, ningħataw lilek b’qalbna kollha, u
nkunu dejjem magħqudin qalb waħda fit-talb. B’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.

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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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
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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. †
Z.GĦ:
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
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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:
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
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 fissliem 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
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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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IL-ĦAMIS
TAT-III ĠIMGĦA TAR-RANDAN
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. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.

SALMODIJA
Ant. 1: Ħares, Mulej, u ara l-għajb tagħna.
Salm 88 (89):39-53
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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?
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’ filgħodu.
Ant. 3: Ħajjitna malajr tgħaddi, bħall-ħaxix tar-raba’; imma int minn dejjem ta’ dejjem, o Alla.
Salm 89 (90)
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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, *
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' jdejna,
Glorja.
Ant. 3: Ħajjitna malajr tgħaddi, bħall-ħaxix tar-raba’; imma int minn dejjem ta’ dejjem, o Alla.
V/. Min jaħseb fil-liġi tal-Mulej.
R/. Jagħmel il-frott fi żmienu.
LEZZJONI 1
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Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż. 34:10-28
Il-liġi tal-Patt

F’dawk il-jiem, il-Mulej qal lil Mosè: "Arani, se nagħmel patt: se nagħmel għeġubijiet
quddiem il-poplu tiegħek, li qatt ma saru fid-dinja kollha, u fost ebda ġens, u jara l-poplu li int
f'nofsu l-opri tal-Mulej; għax ħwejjeġ tal-biża' dak li se nagħmel miegħek.
“Ħares kull ma se nikkmandak illum. Arani se ngerrex minn quddiemek l-Amurrin u lKangħanin, il-Ħittin u l-Fereżin, il-Ħiwwin, u l-Ġebusin. Qis li ma tidħol f'ebda patt man-nies
li joqogħdu fl-art li se tidħol fiha, li ma jkunux għalik nasba ġo nofsok. Ġarraf l-altari tagħhom,
kisser il-plieri tagħhom u qaċċat l-arbli.
“La tmilx ruħek u tqim ebda alla ieħor għax ilMulej 'Għajjur' ismu: Il-Mulej għajjur hu. Qis li ma tidħol f'ebda patt man-nies li joqgħodu flart, biex meta jimxu wara l-allat tagħhom ma jistednukx għas-sagrifiċċji lill-allat tagħhom, u
int tiekol mill-altari tagħhom. U la tiħux mill-bniet tagħhom għal uliedek, inkella meta l-bniet
tagħhom jiżnu wara l-allat tagħhom, jagħmlu 'l uliedek ukoll jimxu wara allathom.
"Tagħmilx allat tal-metall imdewweb.
"Ħares il-festa ta' l-ażżmi: għal sebat ijiem tiekol ħobż ażżmu kif jien ikkmandajtek fiżżmien tax-xahar ta' Abib; għax fix-xahar ta' Abib ħriġt mill-Eġittu.
"Kull ma jitwieled l-ewwel ikun tiegħi, u kull ferħ raġel ta' l-imrieħel tiegħek, baqra
jew ħaruf. L-ewwel ferħ tal-ħmar tifdih b'nagħġa, u jekk ma tifdihx b'nagħġa iksirlu għonqu.
L-ewwel fost uliedek tifdih, u ħadd ma għandu jersaq quddiemi u jara wiċċi b'idu f'idu.
"Għal sitt ijiem taħdem, u tistrieħ fis-seba' jum; tistrieħ ukoll fi żmien il-ħrit u fi żmien
il-ħsad. U tagħmel il-festa tal-ġimgħat, il-bikri ta’ ħsad il-qamħ u l-festa tal-Ġabra fi ħruġ issena.
“Tliet darbiet fis-sena l-irġiel tiegħek jidhru quddiem is-Sid, il-Mulej, Alla ta' Iżrael.
Għaliex meta jiena nkun keċċejt il-ġnus minn quddiemek u wessajt il-fruntieri tiegħek, ma jkun
hemm ħadd li jixtieq artek, meta titla' biex tara wiċċ il-Mulej, Alla tiegħek, tliet darbiet fissena.
"La toffrix id-demm tas-sagrifiċċju tiegħi bl-ażżmu; anqas ma għandu s-sagrifiċċju ta'
l-Għid jitħalla għal filgħodu. L-aħjar tal-bikri tal-frott tar-raba' tiegħek ġibu fid-dar tal-Mulej,
Alla tiegħek. "La tħallix il-gidi f'ħalib ommu."
U l-Mulej qal lil Mosè: "Ikteb dawn il-kelmiet, għax fuq dawn il-kelmiet jien għamilt
patt miegħek u ma' Iżrael."
Mosè baqa' mal-Mulej erbgħin jum u erbgħin lejl, mingħajr ma kiel ħobż jew xorob
ilma. U kiteb fuq it-twavel il-kliem tal-patt, l-għaxar kelmiet.
RESPONSORJU

Ġw 1:17. 18; 2 Kor 3:18

R/. Alla ta l-liġi permezz ta’ Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta’ Ġesù Kristu. *
Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla, li hu fi ħdan ilMissier.
V/. Aħna lkoll li b’wiċċna mikxuf nirriflettu l-glorja tal-Mulej, qegħdin ninbidlu fl-istess
xbieha minn glorja għal glorja. * Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafhulna l-Iben ilwaħdieni ta’ Alla, li hu fi ħdan il-Missier.

LEZZJONI II
Qari mit-Trattat fuq it-Talb ta’ Tertulljan, saċerdot
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Sagrifiċċju spiritwali
It-talb hu s-sagrifiċċju spiritwali li ħa l-post tas-sagrifiċċju tal-Patt il-qadim. X’inhuma
għalija l-ħafna sagrifiċċji tagħkom, jgħid il-Mulej. Offerti ta’ ħrief maħruqa għandi bix-xaba’
kif ukoll xaħam ta’ għoġiela msemmna; jien ma nitgħaxxaqx bid-demm tal-barrinu l-ħrief. Min
talabhulkom dan?
Dak li jistenna minna l-Missier, jgħidulna l-Evanġelju: Tiġi siegħa, qal Ġesù, meta
dawk li tassew jaduraw, jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u l-verità, għax Alla huwa Spirtu
u nies bħal dawn ifittex biex jadurawh.
Aħna nies li tassew naduraw, aħna qassisin tassew, għax nitolbu fl-ispirtu, fl-ispirtu
noffru sagrifiċċju tat-talb, sagrifiċċju li jixraq u jogħġob lil Alla, sagrifiċċju li Alla jrid u ħejja
għalih.
Hu sagrifiċċju ħiereġ mill-qalb, imsaħħaħ bil-fidi u mħejji mill-verità; sagrifiċċju sħiħ
u bla għajb, safi u bla tebgħa; sagrifiċċju, imżejjen bl-imħabba, li nwasslu fuq l-altar ta’ Alla,
f’purċissjoni ta’ għemejjel tajba, fost il-kant tas-salmi u l-innijiet, biex naqilgħu mingħand Alla
kull ma nixtiequ.
Sejjer Alla jiċħad xi ħaġa ‘l min jitolbu kif iridna hu, fl-ispirtu u l-verità? Ejjew naqraw
u nisimgħu ħa nemmnu x’qawwa għandu t-talb!
It-talb ta’ dari kien jeħles minn-nirien, mill-bhejjem selvaġġi, mill-ġuħ, għalkemm
Kristu kien għad ma qalx kif għandu jkun it-talb.
Imma x’qawwa aqwa għandu t-talb nisrani! Ma jsejjaħx anġlu f’nofs forn tan-nar biex
itaffi l-qilla tan-nirien, ma jagħlaqx ħalq l-iljuni, u anqas jieħu f’post ieħor l-ikel tal-ħaddiema
bil-ġuħ li kienu jaħdmu fl-għalqa; ma jbigħedx it-tiġrib imma jgħallem is-sabar ‘il min qed
ibati, ‘il min hu mnikket, ‘il min hu muġugħ; ikattar il-qawwa tal-grazzja biex, bil-fidi, nagħrfu
x’nistgħu niksbu mingħand il-Mulej, u nifhmu x’nistgħu nġarrbu għall-isem ta’ Alla.
Fi żmien il-qedem it-talb kien iġib il-kastigi ta’ Alla, iħarrab l-eżerċti ta’ l-għedewwa,
iżomm ix-xita. Illum it-talb tal-bniedem ġust ibiegħed l-għadab ta’ Alla minn fuqna, jixtieq ilġid lill-għedewwa tagħna u jitlob maħfra għal dawk li jaħqruna. Hemm għalfejn tistagħġeb li
t-talb iniżżel ix-xita mis-sema, meta niżżel in-nar? It-talb biss iqanqal ‘l Alla; imma Kristu qatt
ma ried iservi għad-deni : ta’ kull qawwa lit-talb għall-ġid biss.
It-talb illum ma jagħmilx ħlief isejjaħ l-erwieħ tal-mejtin minn triq il-mewt, isaħħaħ ‘il
min hu dgħajjef, ifejjaq il-mard, ikeċċi x-xjaten, jiftaħ il-bibien tal-ħabsijiet, iħoll il-ktajjen ta’
min hu bla ħtija. It-talb iġib fix-xejn id-dnub, ibiegħed it-tiġrib, itemm il-persekuzzjonijiet,
ifarraġ ‘il min hu qalbu maqtugħa, jimla bl-hena l-qalbenin, iwassal bis-sliem fejn sejjer ‘il kull
min qed jivvjaġġa, iwaqqaf il-qilla tal-baħar, ifixkel lill-ħallelin, jipprovdi l-ikel lill-fqar,
imexxi l-għomja, jerfa’ ‘ l dawk li jaqgħu, isaħħaħ il-mitruħin, u jqawwi ‘ l dawk f’saħħithom.
Jitolbu l-anġli, jitolbu l-ħlejjaq kollha; jitolbu l-annimali u l-bhejjem selvaġġi jinżlu
għarrkubbtejhom, u meta joħorġu mill-għerien jew mill-istalel tagħhom u jħarsu lejn is-sema,
il-ħarsa tagħhom m’hix fiergħa għax jitolbu kif jafu. U l-għasafar, huma u jtiru, jogħlew lejn
is-sema u jiftħu ġwenħajhom bħal salib u t-tpespis tagħhom qisu talb.
X’hemm mela x’ngħidu aktar fuq it-talb? Il-Mulej ukoll kien jitlob: lilu ġieħ u glorja
għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
RESPONSORJU Ġw 4:23-24
R/. Dawk li tassew jaduraw, jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u l-verità. * Għax ilMissier nies bħal dawn ifittex li jadurawh.
V/. Alla huwa spirtu, u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u l-verità. *
Għax il-Missier nies bħal dawn ifittex li jadurawh.
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TALBA
Fiċ-ċokon tagħna, Mulej, nitolbu l-kobor tiegħek biex, aktar ma jersaq il-jum tal-festa
solenni tas-salvazzjoni tagħna, aktar nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw bil-qima kollha lmisteru ta’ l-Għid. 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.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: O Belt ta’ Alla, ħwejjeġ sbieħ hu jgħid fuqek.
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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: O Belt ta’ Alla, ħwejjeġ sbieħ hu jgħid fuqek.
Ant. 2: Sidi l-Mulej ġej bil-qawwa, bi ħlasu quddiemu.
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,
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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: Sidi l-Mulej ġej bil-qawwa, bi ħlasu quddiemu.
Ant. 3: Għollu bit-tifħir lil Alla tagħna, u nxteħtu quddiem l-għolja mqaddsa tiegħu.
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: Għollu bit-tifħir lil Alla tagħna, u nxteħtu quddiem l-għolja mqaddsa tiegħu.
LEZZJONI QASIRA ara 1 Slat 8:51-53a
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Mulej, aħna l-poplu tiegħek u l-wirt tiegħek. Ħa jkunu għajnejk miftuħa għat-talb talqaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Iżrael, u agħtina widen kull meta nsejjħulek, għax int
għażiltna minn fost il-popli kollha ta’ l-art biex inkunu l-wirt tiegħek.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Il-Mulej jgħid: Jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta’ Alla, dan ifisser li waslitilkom
is-Saltna 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:
Il-Mulej jgħid: Jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta’ Alla, dan ifisser li waslitilkom
is-Saltna ta’ Alla.
PREĊI
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Infaħħru lil Kristu Sidna, li ġie fostna bħala d-dawl tad-dinja biex aħna ma nimxux fid-dlam
iżda jkollna d-dawl tal-ħajja. Bl-umiltà kollha nitolbuh:
Tkun il-kelma tiegħek musbieħ għal riġlejna.
Alla ta’ tjieba bla tarf, agħtina li llum insaħħu x-xbieha tiegħek fina:
- biex it-tieni Adam jerġa’ jibni dak li ġarraf l-ewwel wieħed.
Agħmel li l-kelma tiegħek tkun musbieħ għal riġlejna:
- biex nagħmlu dak li hu veru u nikbru f’kollox fl-imħabba.
Għall-imħabba ta’ ismek, għinna nħabirku bil-fedeltà għall-ġid ta’ kulħadd:
- biex permezz tagħna l-Knisja tkun tidher iżjed bħala d-dawl tal-familja kollha tal-bnedmin.
Erġa’ dawwarna lejk b’qalb sinċiera biex ngħożżu l-ħbiberija tiegħek dejjem iżjed:
- għallimna npattu għan-nuqqasijiet li għamilna kontra l-għerf u t-tjieba tiegħek.
Missierna
Talba
Fiċ-ċokon tagħna, Mulej, nitolbu l-kobor tiegħek biex, aktar ma jersaq il-jum tal-festa
solenni tas-salvazzjoni tagħna, aktar nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw bil-qima kollha lmisteru ta’ l-Għid. 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
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Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
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Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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; *
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.
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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 t-tifħir tiegħek.
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.
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, *
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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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Iż 55:6-7
Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejjħulu sakemm hu qrib! Ħa jħalli triqtu lmidneb, u l-bniedem il-ħażin fehmietu; ħa jerġa’ lura għand il-Mulej u jħenn għalih, għand
Alla għax hu jaħfer ħafna.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
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LEZZJONI QASIRA

Dewt 30:2-3a

Meta tkun dort lejn il-Mulej, Alla tiegħek, inti u wliedek, biex b’qalbek kollha u
ruħek kollha tagħti widen għal leħnu f’dak kollu li jien ordnajtlek illum, mbagħad il-Mulej,
Alla tiegħek, ireġġgħek lura mill-jasar tiegħek u jħenn għalik.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Lhud 10:35-36
Tarmux il-fiduċja tagħkom, għax din iġġib magħha ħlas kbir. Tassew li teħtieġu ssabar biex tagħmlu r-rieda ta’ Alla u tiksbu dak li hu wiegħed.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Fiċ-ċokon tagħna, Mulej, nitolbu l-kobor tiegħek biex, aktar ma jersaq il-jum tal-festa
solenni tas-salvazzjoni tagħna, aktar nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw bil-qima kollha lmisteru ta’ l-Għid. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
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Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Ħbiebek jidħlu f’darek, Mulej, b’għajat ta’ ferħ.

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, *
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.
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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. 1: Ħbiebek jidħlu f’darek, Mulej, b’għajat ta’ ferħ.
Ant. 2: Il-Mulej għażel ‘il Sijon biex tkun id-dar tiegħu.
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.
Bil-mistħija nlibbes l-għedewwa tiegħu, *
imma fuqu tiddi l-kuruna tiegħu."
Glorja.
Ant. 2: Il-Mulej għażel ‘il Sijon biex tkun id-dar tiegħu.
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, *
lill-qaddejja tiegħek il-profeti,
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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.
Ant. 3: Il-Mulej Alla tah is-setgħa, l-ġieħ u s-saltna, u l-ġnus kollha jaqduh.
Ġak 4:7-8. 10

LEZZJONI QASIRA

Oqogħdu għar-rieda ta’ Alla. Ieqfu lix-xitan, u hu jaħrab minnkom. Ersqu lejn Alla,
u hu jersaq lejkom. Midinbin, naddfu jdejkom; nies ta’ moħħ imħawwad. Saffu qlubkom.
Iċċekknu quddiem il-Mulej, u hu jerfagħkom.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Waħda mara għolliet leħinha minn qalb il-folla u qalet lil Ġesù: Hieni l-ġuf li ġiebek u
s-sider li rdajt. Iżda hu qalilha: Imma tassew ngħidlek, aktar hienja dawk li jisimgħu l-kelma
ta’ Alla u jħarsuha.
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:
Waħda mara għolliet leħinha minn qalb il-folla u qalet lil Ġesù: Hieni l-ġuf li ġiebek u
s-sider li rdajt. Iżda hu qalilha: Imma tassew ngħidlek, aktar hienja dawk li jisimgħu l-kelma
ta’ Alla u jħarsuha.
PREĊI
Il-Mulej Ġesù tana l-kmandament il-ġdid li nħobbu lil xulxin. Nitolbuh b’ħerqa kbira:
Mulej, kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek.
Mgħallem tajjeb, għallimna nħobbu lilek f’ħutna:
- ilqa’ bħala magħmul lilek il-ġid li nagħmlu lilhom.
Fuq is-salib int tlabt lill-Missier biex jaħfer lil dawk li sallbuk:
- għinna nħobbu lill-għedewwa tagħna u nitolbu għal dawk li jippersegwitawna.
Bis-saħħa tal-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek, kattar fina l-imħabba, saħħaħna filvirtujiet u wettaq il-fiduċja tagħna:
- qawwi lil min hu dgħajjef, farraġ lil min hu mnikket, u imla bit-tama lil min hu fl-aħħar ta’
ħajtu.
Dawl tad-dinja, int ftaħt l-għajnejn ta’ l-agħma minn twelidu wara li nħasel fis-Silwam:
- agħti d-dawl lill-katekumeni bil-ħasil ta’ l-ilma u bil-kelma tal-ħajja.
Sejjaħ lil ħutna l-mejtin biex jiġu jitgħaxxqu bl-għożża tiegħek għal dejjem:
- agħmel li aħna wkoll inkunu fost il-magħżulin tiegħek.
Missierna
Talba
Fiċ-ċokon tagħna, Mulej, nitolbu l-kobor tiegħek biex, aktar ma jersaq il-jum tal-festa
solenni tas-salvazzjoni tagħna, aktar nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw bil-qima kollha lmisteru ta’ l-Għid. 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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TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM
IL-ĦAMIS
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 fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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. 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."
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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.

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 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
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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 blgħajnuna 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.
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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.
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IL-ĠIMGĦA
TAT-III ĠIMGĦA TAR-RANDAN
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. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Ma niflaħx ngħajjat iżjed, jien u nistenna ‘l Alla tiegħi.

720

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.
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; *
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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.
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.
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Jirtuha wlied il-qaddejja tiegħu; *
dawk li jħobbu lil ismu joqogħdu fiha.
Glorja.
Ant. 3: Agħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla.
V/. Erġgħu duru lejn il-Mulej Alla tagħkom.
R/. Għax hu ħanin u jagħder.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Eż 35:30-36:1; 37:1-9
Ix-xogħol tas-santwarju u ta’ l-arka

F’dawk il-jiem: Mosè qal lill-poplu ta' Iżrael: "Araw il-Mulej sejjaħ b'ismu lil Besalel
bin Uri, mit-tribù ta' Ġuda, u mlieh bl-ispirtu ta' Alla u bil-ħila, d-dehen, l-għerf, u s-sengħa,
biex ifassal u jaħdem fid-deheb u fil-fidda u fil-bronż, jonqox il-ħaġar għat-tqegħid u jaħdem
l-injam, u għax-xogħol f’kull sengħa. Tah id-dehen lilu u lil Għolijab bin Aħisamak, mit-tribù
ta' Dan, biex jgħallmu. Imliehom bil-ħila li jagħmlu kull xogħol ta' nqix, insiġ u rakkmu bilħjut fil-vjola, aħmar dagħmieni, u skarlatt, u għażel fin, u nsiġ imżewwaq, nies ta' ħila, kapaċi
għal kull xorta ta' xogħol u kull xorta ta' tifsil.
Besalel u Għolijab u kull bniedem tas-sengħa li tah l-Mulej għerf u dehen biex jagħrfu
jaħdmu, għamlu kull xogħol meħtieġ għas-servizz tas-santwarju, skond kull ma ordna l-Mulej.
Besalel għamel l-arka ta' l-injam tal-gazzi, żewġt idriegħ u nofs twila, u driegħ u nofs
wiesgħa, u driegħ u nofs għolja. U induraha b'deheb safi minn ġewwa u minn barra, u għamlilha
dawra tad-deheb. U għamlilha erba' ħolqiet tad-deheb imdewweb għall-erba' saqajn tagħha, u
żewġ ħolqiet għal naħa u żewġ ħolqiet għan-naħa l-oħra.
U għamel lasti ta’ l-injam talgazzi u indurahom bid-deheb, u daħħal il-lasti fil-ħoloq, biex iġorruha. U għamel għatu taddeheb fin, żewġt idriegħ u nofs twil, u driegħ u nofs wiesa'. Għamel ukoll żewġ kerubini taddeheb battut, u għamilhom fiż-żewġt itruf ta' l-għatu. Il-kerubini kienu wieħed fuq din in-naħa
u l-ieħor fuq in-naħa l-oħra, maħruġin ‘il barra mill-għatu. Il-kerubini kienu bi ġwenħajhom
miftuħa 'l fuq u jgħattu bi ġwenħajhom l-għatu, b’wiċċhom lejn xulxin, u jħarsu lejn l-għatu.
RESPONSORJU

Salm 83(84):2. 3; 45(46):5b. 6a

R/. 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.
V/. L-għamara qaddisa ta’ l-Għoli: hemm Alla f’nofsha, ma titħarrikx. * Ngħanni ferħan b’ruħi
u ġismi lil Alla l-ħaj.

LEZZJONI II
Qari mill-Kotba tal-Morali fuq Ġob, tal-Papa San Girgor il-Kbir
Il-misteru tal-qawmien tagħna għal ħajja ġdida
It-twajjeb Ġob hu xbieha tal-Knisja, u kliemu xi kultant għandna nqisuh bħala kliem ilKnisja, il-Ġisem ta’ Kristu; imma xi kultant kliemu għandna nqisuh ukoll bħala kliem Kristu,
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ir-ras tal-Knisja. Jiġri wkoll xi kultant li, waqt li qegħdin inqisu kliem Ġob bħala kliem ilmembri tal-Knisja, minnufih naraw li dak il-kliem għandna nqisuh ukoll bħala kliem Kristu,
ir-ras tal-Knisja.
Ġob jgħid: Dan jien ġarrabt għalkemm m’hemmx dnewwa f’idejja u t-talba tiegħi safja.
Issa kienu tassew bla dnewwa biss idejn dak li ma kien għamel ebda dnub u ebda qerq ma kien
instab f’fommu, għalkemm ġarrab il-kastig tas-salib, biex isalvana. Kien hu biss li offra lil Alla
talba safja għalina lkoll, għaliex fost it-tiġrib tal-passjoni tiegħu talab għal dawk li kienu
jaħqruh, u qal: Missier aħfrilhom, għax ma jafux x’inhuma jagħmlu.
Hemm xi ħsieb nieqes aktar mill-għelt, hemm xi talba aktar qaddisa min dik li titlob
ħniena għal dawk li dak il-ħin stess qegħdin jaħqruk? Għalhekk ġara li dawk stess, li b’tant
ħruxija xerrdu d-demm tas-Salvatur tagħna meta sallbuh, xorbuh ukoll għax emmnu u stqarrew
li kien tassew Bin Alla.
Għal dan id-demm għażiż ta’ Kristu nkiteb ukoll: O art, tgħattix demmi; ma jkollux
mistrieħ l-għajat tiegħi! U lill-bniedem midneb intqal: Inti trab, u lejn it-trab terġa’ tmur. Dan
it-trab ta’ l-art ma għattiex demm is-Salvatur tagħna, għaliex kull midneb, hu u jirċievi l-prezz
tal-fidwa tagħna, jistqarr u jfaħħar u jxandar ma’ kulħadd is-siwi tagħna, jistqarr u jfaħħar u
jxandar ma’ kulħadd is-siwi ta’ dan id-Demm għażiż. Din l-art ukoll ma għattietx Demmu,
għaliex il-Knisja ġa ħabbret sa truf l-art kollha l-misteru tas-salvazzjoni.
Inqisu issa x’hemm miktub ukoll: Ma jkollux mistrieħ l-għajat tiegħi! Id-Demm tassalvazzjoni li aħna nixorbu hu l-għajat tas-Salvatur tagħna. Għalhekk San Pawl jgħid: U ddemm imraxxax tiegħu li jitkellem b’mod aqwa minn dak ta’ Abel. (Fuq dan id-demm ta’ Abel
kien intqal: Leħen id-demm ta’ ħuk qiegħed jgħajjatli mill-ħamrija.) Imma d-Demm ta’Kristu
jgħajjat aktar minn dak ta’ Abel, għaliex id-demm ta’ Abel talab il-mewt ta’ ħuh li qatlu, imma
d-Demm ta’ Kristu jitlob il-ħajja għal dawk li qatluh.
Mela biex is-sagrament tal-Passjoni tal-Mulej ma nirċevuhx fil-fieragħ, għandna nkunu
nixbhu ‘l Dak li nirċievu, u nxandru ma’ kulħadd ‘il Dak li nqimu. L-għajat tiegħu fina jibqa’
sieket, jekk b’fommna ma nxandrux dak li nemmnu; għalhekk, mela, biex l-għajat tiegħu ma
jibqax sieket fina, kull wieħed minna, skond ma jista’, għandu jxandar madwaru l-misteru tassalvazzjoni li kisbilna.
RESPONSORJU ara Ġen 4:10. 11; Lhud 12:24
R/. Ara demm Ibnek, ħuna, qiegħed jgħajjatlek mill-art, Mulej: * Imbierka l-art li fetħet
fommha biex tilqa’ Demm is-Salvatur.
V/. Dan hu d-demm imraxxax li jitkellem b’mod aqwa minn dak ta’ Abel. * Imbierka
l-art li fetħet fommha biex tilqa’ Demm is-Salvatur.
TALBA
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, sawwab fi qlubna l-grazzja tiegħek, biex tgħinna nrażżnu lġibda tagħna għall-ħażen u tqawwina nħarsu l-kmandamenti 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.
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IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Kontrik biss jiena dnibt, Mulej; ikollok ħniena minni.
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, *
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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: Kontrik biss jiena dnibt, Mulej; ikollok ħniena minni.
Ant. 2: Nistqarru ħżunitna, Mulej, għax dnibna kontrik.
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; *
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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: Nistqarru ħżunitna, Mulej, għax dnibna kontrik.
Ant. 3: Jaħweh hu Alla; aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu.
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: Jaħweh hu Alla; aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu.
LEZZJONI QASIRA Iż 53:11b-12
Il-qaddej ġust tiegħi jiġġustifika l-kotra, u l-ħażen tagħhom jitgħabba bih hu.
Għalhekk nagħtih il-kotra b’sehmu, u jkollu sehem fil-priża tal-qawwijin, għaliex hu offra
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ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-midinbin, għad li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u daħal
għall-midinbin.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi? Qallu Ġesù: Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek,
b’qalbek kollha.
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:
Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi? Qallu Ġesù: Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek,
b’qalbek kollha.

PREĊI
728

Inroddu ħajr lil Sidna Ġesù, li miet għalina fuq is-salib biex jagħtina l-ħajja. Nitolbuh minn
qalbna:
Bil-mewt tiegħek, Mulej, agħtina dejjem il-ħajja.
Mgħallem u Salvatur tagħna, inti tajtna ħafna eżempji ta’ fedeltà u ġeddidtna bil-passjoni
glorjuża tiegħek:
- agħmel li ma nwebbsux qalbna fil-ħażen tagħna.
Agħtina li llum innaqqsu xi ftit mill-ikel tas-soltu:
- biex ngħinu lil ħutna li huma fil-bżonn.
Għinna nilqgħu minn qalbna bħala don tiegħek dan iż-żmien tar-Randan imqaddes:
- u nikkonsagrawh lilek billi nagħmlu opri tal-ħniena.
Rażżan ir-rieda tagħna li ma tridx toqgħod għalik:
- agħmel li nkunu bnedmin ta’ qalb kbira.
Missierna
Talba
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, sawwab fi qlubna l-grazzja tiegħek, biex tgħinna nrażżnu lġibda tagħna għall-ħażen u tqawwina nħarsu l-kmandamenti 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.

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
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ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
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aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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
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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, *
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 għal-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; *
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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
lill-poplu li għad jitwieled:
"Dan għamlu l-Mulej!"
Glorja.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Iż 55:3
Agħtuni widen u ersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal
dejjem, skond il-wegħdiet li mħabbti għamlet ma’ David.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
LEZZJONI QASIRA
ara Ġer 3:12b. 14a
Erġgħu duru lejja, jgħid il-Mulej, u ma nibqax inħares lejkom bil-korla, għax jiena
twajjeb, u ma nżommx f’qalbi għal dejjem. Erġgħu duru lejja, ulied xewwiexa, jgħid ilMulej.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Ġak 1:27
Quddiem Alla, li hu wkoll Missier, it-tjieba safja u bla tebgħa hija din: iżżur l-iltiema
u r-romol fl-hemm tagħhom, u żżomm ruħek bla tinġis ‘il bogħod mid-dinja.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
733

Talba
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, sawwab fi qlubna l-grazzja tiegħek, biex tgħinna nrażżnu lġibda tagħna għall-ħażen u tqawwina nħarsu l-kmandamenti tiegħek. 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.
INNU
O Ġesù, bl-eżempju tiegħek
int qaddist is-sawm għalina;
u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,
minna wkoll ridt sawm u ċaħda.
Ejja, mela, kun mal-Knisja,
li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,
f’dawn il-jiem titolbok niedma
maħfra w sliem għalina wliedha.
Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,
ħa tnaddafna mill-imgħoddi;
tkun it-tjieba tiegħek fuqna,
ħa tħarisna minn kull waqgħa.
Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom
issejħilna lejk kull sena,
nitħejjew għall-ferħ u l-barka
tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Kbir il-Mulej, fuq l-allat kollha Alla Sidna.
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Salm 134 (135)
I
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.
Ant. 1: Kbir il-Mulej, fuq l-allat kollha Alla Sidna.
Ant. 2: Bierek, Iżrael, il-Mulej; għannu lil ismu għax hu sabiħ.
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; *
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anqas nifs ma għandhom fi mnifsejhom.
Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom, *
u dawk kollha li jittamaw fihom.
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.
Ant. 2: Bierek, Iżrael, il-Mulej; għannu lil ismu għax hu sabiħ.
Ant. 3: Il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, Mulej.
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.
Ant. 3: Il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, Mulej.
Ġak 5:16. 19-20

LEZZJONI QASIRA

Stqarru wieħed lil ieħor in-nuqqasijiet tagħkom, u itolbu għal xulxin, biex hekk
issalvaw. It-talba tal-bniedem ġust magħmula bil-ħerqa għandha qawwa kbira. Ħuti, jekk
xi ħadd minnkom jitbiegħed mis-sewwa u wieħed iġibu lura, dan għandu jkun jaf li min
iressaq lura mit-triq il-ħażina lil xi midneb, jeħles ruħu mill-mewt u jostor kotra ta’
dnubiet.
RESPONSORJU QASIR
R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.
V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Li tħobb lil għajrek bħalek innifsek, huwa aqwa minn kull sagrifiċċju.
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:
Li tħobb lil għajrek bħalek innifsek, huwa aqwa minn kull sagrifiċċju.

PREĊI
Il-Mulej Ġesù qaddes il-poplu tiegħu b’demmu. Nitolbuh u ngħidulu:
Mulej, ħenn għall-pop tiegħek.
Feddej Ġesù, bil-mewt tiegħek agħtina li nimmortifikaw irwieħna, għinna fit-taqbida kontra
d-deni, saħħaħna u qawwina fit-tama:
- eħlisna minn kull tfixkil biex nitħejjew aħjar għaċ-ċelebrazzjoni tal-qawmien tiegħek millimwiet.
Agħmel li d-dixxipli tiegħek, bis-saħħa ta’ l-uffiċċju profetiku tagħhom, jgħarrfuk ma’
kullimkien:
- ħeġġiġhom fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba biex jagħtu xhieda sħiħa tiegħek.
Wettaq bil-qawwa tiegħek lil kull min hu mnikket:
- agħtina l-grazzja li nfarrġuhom bħal aħwa fid-dwejjaq tagħhom.
Għallimna nilqgħu l-hemm tagħna bħala sehem fit-tbatijiet tiegħek:
- ieqaf magħna biex permezz tas-slaleb tagħna nuru l-qawwa tas-salvazzjoni tiegħek.
Għajn tal-ħajja, ftakar f’dawk li għaddew minn din-id-dinja għall-oħra:
- tellagħhom fil-glorja tal-qawmien għall-ħajja ta’ dejjem.
Missierna
Talba
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, sawwab fi qlubna l-grazzja tiegħek, biex tgħinna nrażżnu lġibda tagħna għall-ħażen u tqawwina nħarsu l-kmandamenti tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu
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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.
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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.
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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. Binhar u bil-lejl, Mulej, nitniehed quddiemek.
Ż.GĦ.:
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
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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,
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.
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Int bigħedt 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:
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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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
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,
742

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-III ĠIMGĦA TAR-RANDAN
Salmodija tas-Sibt tat-III ġimgha
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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
Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,
li l-Mulej qiegħed jagħtina,
sabiex fih is-saħħa dgħajfa
ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa.
Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,
mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;
fih innaddfu l-qalb mill-ħtija
bit-tagħkis, bit-talb u ndiema.
Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar
bit-taħriġ qaddis li bdejna,
biex fil-ġisem u fl-ispirtu
nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu, għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin.
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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, *
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; *
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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, *
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.
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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/. Min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl.
R/. Biex l-għemil tiegħu jidher.
Qari mill-Ktieb ta’ Eżodu

Eż 40:16-38
Il-bini tat-Tabernaklu. Is-sħaba tal-Mulej

F’dawk il-jiem Mosè għamel kollox kif kien ordnalu l-Mulej.
Fl-ewwel xahar tat-tieni sena, fl-ewwel jum tax-xahar tella' t-tabernaklu; poġġa limqagħad tiegħu, qiegħed it-twavel, waħħal it-traversi u waqqaf il-pilastri. Firex it-tinda fuq
it-tabernaklu u qiegħed l-għata fuqu, kif kien ordna l-Mulej lil Mosè. Ħa x-xhieda miktuba u
qiegħda fl-Arka; daħħal il-lasti fl-Arka u qiegħed l-għatu fuq l-Arka minn fuq. Qiegħed l-Arka
fit-Tinda; dendel il-purtiera tal-velu u għatta l-Arka tax-xhieda miktuba, bħalma l-Mulej kien
ordna lil Mosè.
Mbagħad qiegħed il-mejda fit-Tinda tal-Laqgħa, fuq in-naħa tat-tramuntana tatTabernaklu, 'il barra mill-velu. Fuqha qiegħed tagħmira ħobż quddiem il-Mulej, kif kien ordna
l-Mulej lil Mosè. Qiegħed ukoll l-altar tad-deheb fit-Tinda tal-Laqgħa, 'il barra mill-velu.
Dendel il-purtiera fid-dħul tat-tabernaklu.
Poġġa l-altar tas-sagrifiċċju tal-ħruq fi dħul it-Tabernaklu tat-Tinda tal-Laqgħa u fuqu
offra sagrifiċċji maħruqa u offerti bħalma l-Mulej kien ordna lil Mosè.
Poġġa l-vaska bejn it-Tinda tal-Laqgħa u l-altar, u mlieha bl-ilma għall-ħasil. Inħaslu
fiha Mosè u Aron u wliedu, idejhom u riġlejhom. Kull meta kienu jidħlu fit-Tinda tal-Laqgħa
jew jersqu lejn l-altar kienu jinħaslu kif il-Mulej kien ordna lil Mosè.
Waqqaf ukoll il-bitħa madwar it-Tabernaklu u l-altar; u dendel il-purtiera fil-bieb talbitħa.
Hekk Mosé temm ix-xogħol kollu, mbagħad is-sħaba ksiet it-Tinda tal-Laqgħa u lglorja tal-Mulej imliet it-Tabernaklu. Mosè ma setax jidħol fit-Tinda tal-Laqgħa għax fuqha
kien hemm tistrieħ is-sħaba, u l-glorja tal-Mulej kienet timla t-Tabernaklu. Kull meta s-sħaba
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kienet tintrefa' minn fuq it-Tabernaklu, ulied Iżrael kienu jitilqu minn fejn ikunu. U jekk issħaba ma kinitx tintrefa', anqas huma ma kienu jitilqu qabel ma tintrefa' hi. Binhar kien ikun
hemm is-sħaba tal-Mulej tistrieħ fuq it-Tabernaklu, imma bil-lejl kien ikun hemm in-nar, li
kienu jaraw ulied Iżrael fil-mixi kollu tagħhom.
RESPONSORJU 1 Kor 10:1b. 2a; Eż 40:34
R/. Missirijietna lkoll kienu taħt is-sħaba, ilkoll qasmu l-baħar: * Ilkoll kienu mgħammda
f’Mosè fis-sħaba.
V/. Il-glorja tal-Mulej imliet it-Tabernaklu għax fuqu kien hemm tistrieħ is-sħaba. * Ilkoll
kienu mgħammda f’Mosè fis-sħaba.

LEZZJONI II
Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof San Girgor Nazjanzenu
Naqdu ‘l Kristu fil-fqar
Ħenjin dawk li jħennu, tgħid l-Iskrittura, għaliex isibu ħniena. Il-ħniena m’hijiex millaħħar fost il-beatitudnijiet, tant li fl-Iskrittura naqraw: Hieni min jaħseb fil-fqir u d-dgħajjef;
naqraw ukoll: Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef; u band’oħra naqraw: Il-ġust dejjem iħenn u
jislef. Infittxu niksbu hena bħal din, infittxu jkollna ħsibijiet bħal dawn, biex inkunu nies tajba!
Ma nħallux il-lejl ifixkel l-għemil tagħna ta’ ħniena; ma ngħidux: Erġa’ ejja, għada
nagħtik. Meta jiġina l-ħsieb li nagħmlu xi ġid, m’għandniex inħallu żmien jgħaddi qabel
nagħmluh: il-ġid m’għandux sabar jistenna.
Aqsam ħobżok ma min hu bil-ġuħ u daħħal f’darek lill-imsejken bla saqaf, u dan għamlu
bil-ferħ u bil-ħeġġa. Għaliex il-bniedem li jħenn, naqraw, iħenn bil-ferħ, u l-ġid li tagħmel ikun
jiswielek id-doppju minħabba l-ħeġġa u l-ħeffa li bih tagħmlu. Kull ma tagħmel kontra qalbek
u bilfors, kull ma tħalli għal wara, ma jferrħekx u bla ebda mod ma jkunlek ta’ ġieħ.
Meta nagħmlu l-ġid, mhux nibku għandna imma nifirħu. Jekk tħoll l-irbit u tkisser kull
madmad, kif naqraw, jiġifieri, jekk ma toqgħodx twebbes rasek u tgħarbel sa l-iċken ħaġa, jekk
ma toqgħodx taħsibha darbtejn u tgerger u titlewwem, taf x’jista’ jiġrilek fil-ġejjieni? Ħaġa
kbira u ta’ l-għaġeb! Ikollok ħlas li ma bħalu mingħand il-Mulej! Ifeġġ bħaż-żerniq id-dawl
tiegħek u malajr tagħlaqlek il-ġerħa tiegħek. Min ma jixtiqux id-dawl u l-fejqan?
Jekk, mela, tridu tisimgħuni, intom il-qaddejja tal-Mulej, intom l-aħwa u l-werrieta ta’
Kristu, ejjew inżuru ‘l Kristu, sakemm dan nistgħu nagħmluh, ejjew induru bi Kristu, ejjew
nitimgħuh, ejjew inlibbsuh, ejjew inxiddulu l-qorq, ejjew nagħtuh ġieħ. Ma nistidnuhx biss
għall-ikel bħalma darba għamel xi ħadd; ma nidilkulux biss riġlejh bil-fwieħa, bħalma għamlet
darba Marija; ma nħejjulux biss qabar bħalma għamel Ġużeppi minn Arimatea; ma nħejjux
biss dak li hu meħtieġ għad-difna tiegħu, bħalma għamel Nikodemu, li kien iħobbu biss
b’imħabba ta’ nofs kedda; ma noffrulux biss deheb u inċens u mirra, kif għamlu l-Maġi qabel
dawk kollha li semmejna. Dan kollu għandna nagħmluhulu, għaliex is-Sid ta’ kollox ħniena
jrid u mhux sagrifiċċju, għaliex il-ħniena hi aqwa minn eluf ta’ ħrief imsemmna. Nuruh ħniena
‘l-Mulej fil-fqar tiegħu, f’dawk li llum jinsabu mixħutin fl-art f’miżerja li ma bħalha, biex meta
nħallu din id-dinja, huma jilqgħuna fl-għamara ta’ dejjem fi Kristu Sidna: lilu glorja u ġieħ
għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
RESPONSORJU Mt 25:35. 40; Ġw 15:12
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R/. Kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni. * Tassew,
ngħidilkom, kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.
V/. Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. * Tassew
ngħidilkom, kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.
TALBA
Il-ħarsien tar-Randan imqaddes, Mulej, jimla lil ruħna bil-ferħ: nitolbuk biex bis-sehem
sħiħ tagħna fil-misteru ta’ l-Għid, nithennew bil-frott kollu tiegħu. 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.
INNU
Xemx divina tal-ġustizzja,
inti w trodd jum ġdid fuq artna,
keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,
reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.
Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,
imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,
biex tjubitek lejk iddawwar
lill-ħatjin li ħnientek tagħder.
Minnek nistennew il-grazzja
biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,
nifdu d-dejn li bih tgħabbejna
bil-waqgħat u l-ħażen tagħna.
Għaliex riesaq il-jum tiegħek
li fih int se ġġedded kollox,
u nixtiequ nħejju ruħna
għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek.
Lilek, Trinità ħanina,
b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;
ġedded fina ‘l qalbna niedma,
biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.
SALMODIJA
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Ant. 1: Inti ħdejja, Mulej; sewwa huma triqatek.

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: Inti ħdejja, Mulej; sewwa huma triqatek.
Ant. 2: Mulej, jieqaf miegħi l-għerf tiegħek fit-tħabrik tiegħi.
Kantiku Għerf 9:1-6. 9-11
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; *
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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: Mulej, jieqaf miegħi l-għerf tiegħek fit-tħabrik tiegħi.
Ant. 3: Il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.
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: Il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.
LEZZJONI QASIRA Iż 1:16-18
Inħaslu u tnaddfu, neħħu l-ħażen ta' għemilkom minn quddiem għajnejja, ieqfu millħażen. Tgħallmu għamlu t-tajjeb, fittxu d-dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu l-iltim, aqbżu
għall-armla. Mbagħad ejjew u nirraġunaw flimkien, jgħid il-Mulej. Mqar jekk dnubietkom
ikunu ħomor bħall-iskarlatt, isiru bojod bħas-silġ; mqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi, isiru
bojod bħas-suf.
RESPONSORJU QASIR
R/. Alla jeħlisni. * Mix-xibka tan-nassab. Alla.
V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Il-publikan, bilwieqfa fil-bogħod, anqas biss ried jerfa’ għajnejh lejn is-sema, imma beda
jħabbat fuq sidru u jgħid: O Alla, ħenn għalija, għax jien midneb.
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 *
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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-publikan, bilwieqfa fil-bogħod, anqas biss ried jerfa’ għajnejh lejn is-sema, imma beda
jħabbat fuq sidru u jgħid: O Alla, ħenn għalija, għax jien midneb.
PREĊI
Il-Mulej Ġesù tana l-ħasil tat-twelid ġdid u ħejjielna l-mejda bl-ikel tal-ġisem tiegħu u talkelma tiegħu, biex jagħmilna ħolqien ġdid. Nagħtuh glorja, nitolbuh u ngħidulu:
Ġeddidna, Mulej, bil-grazzja tiegħek.
Ġesù, ta’ qalb ħelwa u umli, agħmel li nkunu nixbħu lilek:
- libbisna sentimenti ta’ ħniena, tjieba, umiltà, ħlewwa u sabar ma’ kulħadd.
Inti wrejtna lilek innifsek fis-Samaritan it-tajjeb:
- agħmel li bħalek inġibu ruħna ta’ proxxmu tassew ma’ l-imsejknin u l-batuti.
Għat-talb ta’ Marija, l-Omm Verġni tiegħek, ħares lix-xebbiet marbuta miegħek bil-wegħdiet
imqaddsa:
- agħtihom li jgħixu bi qdusija akbar bħala xebbiet ikkonsagrati lilek fil-Knisja.
Iftaħ idejk u xerred fuqna l-ħniena tiegħek:
- aħfrilna dnubietna u eħlisna mill-kastig li jistħoqqilna.
Missierna
Talba
Il-ħarsien tar-Randan imqaddes, Mulej, jimla lil ruħna bil-ferħ: nitolbuk biex bis-sehem
sħiħ tagħna fil-misteru ta’ l-Għid, nithennew bil-frott kollu tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,
li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Għeluq
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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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
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Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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, *
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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.
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, *
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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. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA Apok 3:19-20
Lil dawk li nħobb, jiena nwiddibhom u nrażżanhom. Mela tħeġġeġ u indem. Ara,
jiena fil-bieb, u qiegħed inħabbat; jekk xi ħadd jismagħni u jiftaħli l-bieb, jiena nidħol
għandu u niekol miegħu, u hu jiekol miegħi.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
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Iż 44:21-22

LEZZJONI QASIRA

Ftakar f’dan kollu, Ġakobb, għax inti l-qaddej tiegħi, Iżrael; jien sawwartek, qaddej
tiegħi int. Iżrael, ma ninsiekx. Jien neħħejtlek is-sħab oħxon ta’ dnubietek, is-sħab ta’
ħtijietek. Erġa’ dur lejja, għax jien fdejtek.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Gal 6:7b-8
Alla ma jidħak bih ħadd. Dak li bniedem jiżra’, dak jaħsad. Min jiżra’ f’ġismu,
jaħsad mill-ġisem it-taħsir; min jiżra’ fl-ispirtu, jaħsad mill-ispirtu l-ħajja ta’ dejjem.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
Il-ħarsien tar-Randan imqaddes, Mulej, jimla lil ruħna bil-ferħ: nitolbuk biex bis-sehem
sħiħ tagħna fil-misteru ta’ l-Għid, nithennew bil-frott kollu tiegħu. Bi Kristu Sidna. Ammen.
Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.

758

IR-RABA’ ĦADD TAR-RANDAN
Salmodija tal-Ħadd tar-IV ġimgħa
L-1 Għasar
V. O Alla, ejja eħlisni.
R. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
INNU
Agħti widen, Mulej Alla,
nitolbuk bid-dmugħ f’għajnejna:
nersqu lejk f’daż-żmien imqaddes
tar-Randan, sogħbiena u niedma.
Inti li tifli l-qalb tal-bniedem,
taf kemm hi ħilitna dgħajfa;
lejk induru, biex naqilgħu
grazzja w maħfra ta’ ħtijietna.
Dnibna ħafna: jisgħobbina
minn kull ħażen li għamilna;
o Mulej ħanin, f’ġieħ ismek
agħder, aħfer lil min naqsek.
Għinna nrażżnu lil ġisimna
f’dawn il-jiem, b’tagħkis u ċaħda,
sabiex ruħna wkoll tissaffa
minn kull tebgħa ta’ l-imgħoddi.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Sejrin ferħana f’dar il-Mulej.
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-tribù jitilgħu, *
it-tribú tal-Mulej,
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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.
Ant. 1: Sejrin ferħana f’dar il-Mulej.
Ant. 2: Stenbaħ int, li rieqed, u qum mill-imwiet, ħa jiddi fuqek Kristu.
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.
Ant. 2: Stenbaħ int, li rieqed, u qum mill-imwiet, ħa jiddi fuqek Kristu.
Ant. 3: Alla bis-saħħa ta’ l-imħabba kbira li biha ħabbna, meta konna mejtin minħabba
dnubietna, tana ħajja ġdida flimkien ma’ Kristu.
Kantiku (Fil 2, 6-11)
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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: Alla bis-saħħa ta’ l-imħabba kbira li biha ħabbna, meta konna mejtin minħabba
dnubietna, tana ħajja ġdida flimkien ma’ Kristu.
LEZZJONI QASIRA

2 Kor 6:1-4a

Aħna nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja ta’ Alla għalxejn. Għax jgħid: Fiż-żmien
it-tajjeb smajtek, f’jum is-salvazzjoni għentek. Araw, issa hu ż-żmien it-tajjeb; araw, issa hu
jum is-salvazzjoni. Aħna xejn ma nagħmlu li jista’ jkun ta’ tfixkil, lil ħadd, biex il-ministeru
tagħna ma jaqax fil-għajb. F’kollox inqisu rwieħna bħala ministri ta’ Alla.
RESPONSORJU QASIR
R/. Mulej, ħares lejna u ħenn għalina. * Għax dnibna kontra tiegħek, Mulej.
V/. Kristu, isma’ t-talb umli tagħna. * Għax dnibna kontra tiegħek. Glorja. Mulej.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Sena A
“Rabbi, dan twieled agħma għax dineb hu stess, jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu?”
Ġesù wieġeb: “La hu ma dineb, u lanqas il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-id ta’ Alla
tidher fih”.
Sena B
Kif Mosé refa’ s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem, biex kull
minn jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem.
Sena Ċ
Ħa nqum u mmur għand missieri u ngħidlu: “Missier, dnibt kontra s-sema u
quddiemek, ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek”.
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *
u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,
għax hu xeħet għajnejh
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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, *
ħax ftakar fil-ħniena tiegħu
- bħalma wiegħed lil missirijietna - *
’riżq Abraham u nislu għal dejjem.
Glorja.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Sena A
“Rabbi, dan twieled agħma għax dineb hu stess, jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu?”
Ġesù wieġeb: “La hu ma dineb, u lanqas il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-id ta’ Alla
tidher fih”.
Sena B
Kif Mosé refa’ s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem, biex kull
minn jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem.
Sena Ċ
Ħa nqum u mmur għand missieri u ngħidlu: “Missier, dnibt kontra s-sema u
quddiemek, ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek”.
PREĊI
Infaħħru l-kobor ta’ Alla li fit-tjieba tiegħu jieħu ħsieb il-ħlejjaq tiegħu kollha. Insejjħulu bilqalb u ngħidulu:
Mulej, salva l-mifdijin tiegħek.
O Alla, għajn tal-verità u ta’ kull għotja tajba, imla l-kulleġġ ta’ l-isqfijiet bid-doni tiegħek:
- żomm fit-tagħlim ta’ l-Appostli l-fidili fdati f’idejhom.
Sawwab imħabbtek fuq dawk kollha li jaqsmu bejniethom il-ħobża waħda tal-ħajja:
- saħħaħ dejjem iżjed l-għaqda tagħhom fil-Ġisem ta’ Ibnek.
Neżżagħna mill-bniedem il-qadim bl-għemil kollu tiegħu:
- libbisna lil Kristu Ibnek, il-bniedem il-ġdid.
Agħti l-indiema lill-midinbin biexc jaqilgħu l-maħfra tiegħek:
- ħa jieħdu sehem mill-frott tat-tpattija li Ibnek għamillek.
Ilqa’ lil ħutna l-mejtin fis-sliem tiegħek biex ifaħħruk għal dejjem fis-sema:
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- fejn nittama li aħna wkoll għad niġu nfaħħruk u nagħtuk glorja bla tmiem.
Missierna
Talba
O Alla, int b’mod ta’ l-għaġeb terġa’ tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-Verb
tiegħek; agħmel li l-poplu nisrani jitħejja b’qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa
solenni ta’ l-Għid. 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.
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati filQuddiesa.
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
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,
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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.
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 lkbar. (Apok 19:5)
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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, *
u 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,
li int ħejjejt *
għall-popli kollha:
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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
Fil-Ħdud u matul l-ottava ta’ l-Għid
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.
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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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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.
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Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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:
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"
Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata 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 l-Mulej kien imġarrab u bata 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.
INNU
Imgħallmin bi drawwa mqaddsa,
nagħmlu l-qalb sabiex niċċaħħdu,
b’rażna sħiħa w għemil tajjeb
matul dawn l-erbgħin ġurnata.
Biha l-Liġi w il-Profeti
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kienu jħarrġu l-poplu t’Alla;
Kristu mbagħad, bl-eżempju u kliemu,
għoġbu jwettaq din id-drawwa.
Mela nżommu l-qjies f’kull ħtieġa,
b’għassa tajba fuqna nfusna,
sew fi kliem, jew xorb jew ikel,
sew fi rqad, mistrieħ u faraġ.
Ma nħallux il-ħsieb jixxerred
fuq frugħat li jġibu l-ħsara,
anqas nagħtu t-tarf lill-għadu
biex jonsobna u jqarraq bina.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?
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: Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?
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Ant. 2: Bierku, popli, lil Alla tagħna, li jżommna fost il-ħajjin.

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, *
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: Bierku, popli, lil Alla tagħna, li jżommna fost il-ħajjin.
Ant.3: Isimgħu, intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, u ngħidilkom x’għamel miegħi.
II
Nidħol f'darek bil-vittmi maħruqa, *
intemm il-wegħdiet li għamiltlek;
il-wegħdiet li tennew xufftejja, *
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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.
Imbierek Alla, †
li ma warrabx it-talba tiegħi; *
ma warrabx minn fuqi t-tjieba tiegħu!
Glorja.
Ant. 3: Isimgħu, intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, u ngħidilkom x’għamel miegħi, hallelujah.
V/. Il-kliem tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja.
R/. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.

LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb tal-Levitiku Lev 8:1-17; 9:22-24
Il-konsagrazjoni tal-qassisin
F’dawk il-jiem, il-Mulej kellem lil Mosè: "Ħu lil Aron u 'l uliedu, l-ilbies, iż-żejt għaddlik, il-gendus għas-sagrifiċċju tal-purifikazzjoni u ż-żewġ imtaten u l-qoffa tal-ħobż ażżmu.
Laqqa' l-ġemgħa kollha ħdejn il-bieb tat-Tinda tal-Laqgħa."
U Mosè għamel
kull ma ordnalu l-Mulej, u nġabret il-ġemgħa kollha fil-bieb tat-Tinda tal-Laqgħa. U Mosè qal
lill-ġemgħa: "Dan hu li ordna l-Mulej li jsir." U ressaq Mosè lil Aron u 'l uliedu u ħasilhom blilma. U qegħedlu fuqu tonka, ħażżmu bil-ħżiem, u libbsu l-mantar fuqha u qegħedlu fuqu lefod u rabtu bil-ħżiem tiegħu u xeddhulu. U qegħedlu, wkoll, fuqu l-pettorali u fuq il-pettorali
qiegħed l-Urim u t-Tummin fih. Qegħedlu fuqu t-turbant u l-pjanċa rqiqa tad-deheb u ddijadema mqaddsa skond l-ordni li ta Alla lil Mosè.
U Mosè ħa ż-żejt tal-konsagrazzjoni u dilek it-Tabernaklu, u kull ma kien fih
ikkonsagrah. Mbagħad raxx minnu seba' darbiet fuq l-altar u t-tagħmir kollu tiegħu, il-lenbija
u l-maqgħad tagħha. U sawwab iż-żejt tad-dlik fuq ras Aron, u dilku u kkonsagrah. Mbagħad
Mosè ressaq ‘l ulied Aron u libbishom it-tonka, ħażżimhom bil-ħżiem, u xiddilhom it-turbant,
kif kien ordna l-Mulej lil Mosè.
Mbagħad ressaq il-gendus tas-sagrifiċċju tal-purifikazzjoni, u Aron u wliedu qiegħdu
jdejhom fuq ras il-gendus. U Mosè qatlu u ħa d-demm u qiegħed minnu b'sebgħu fuq qrun laltar, dawramejt, u hekk saffa l-altar u xerred id-demm f'riġlejn l-altar u kkonsagrah billi
għamel l-espjazzjoni għalih. Ħa mbagħad ix-xaħam kollu ta' madwar il-ġewwieni u t-tebqa tal772

fwied u ż-żewġ ikliewi b'xaħamhom, u ħaraq kollox fuq l-altar. U l-gendus u l-ġild tiegħu,
laħmu u ħmieġu, ħaraqhom kollha barra mill-kamp, kif kien ordna l-Mulej lil Mosè.
Mbagħad Aron għolla jdejh fuq il-poplu u berikhom, u wara li temm joffri s-sagrifiċċju
tal-purifikazzjoni u s-sagrifiċċju tal-ħruq u tas-sliem, niżel. U Mosè u Aron daħlu fl-għarix talLaqgħa u ħarġu u bierku l-poplu u deher is-sebħ tal-Mulej lill-poplu kollu. U ħareġ nar minn
quddiem il-Mulej u kkonsma dak li kien hemm fuq l-altar: il-vittma tas-sagrifiċċju tal-ħruq, u
x-xaħam; u l-poplu rah u nfexx f’għajat ta’ ferħ u nxteħet wiċċu fl-art.
RESPONSORJU 1 Tess 1:9b-10; 3: 12a. 13
R/. Kienu jsiru qassisin f’għadd kbir, għax minħabba fil-mewt ma kinux jistgħu jibqgħu għal
dejjem. * Imma Ġesù, billi jibqa’ għal dejjem, għandu saċerdozju li ma jintemm qatt.
V/. Il-Mulej għolla lil Aron għax għamlu qassis għall-poplu tiegħu u tefa’ fuqu s-sebħ tiegħu.
* Imma Ġesù, billi jibqa’ għal dejjem, għandu saċerdozju li ma jintemm qatt.
LEZZJONI II
Qari mit-Trattati ta’ l-isqof Santu Wistin fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann
Kristu t-triq li twassal għad-dawl,
għall-verità u għall-ħajja
Il-Mulej qal fil-qosor: Jiena d-dawl tad-dinja: min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda
għandu d-dawl tal-ħajja. B’dawn il-kelmiet wissiena fuq ħaġa u wegħedna oħra. Mela nagħmlu
dak li wissiena, biex ma tkunux wiċċna tost jekk nixtiequ dak li wegħedna; għax inkella f’jum
il-ħaqq jgħidilna: Għamilt dak li wissejtek, biex tistenna dak li wegħedtek? U x’wissejtna,
Mulej Alla tagħna? Hu jwieġbek: Biex tiġi warajja. Int tlabt parir dwar il-ħajja. Liema ħajja,
jekk mhux dik li għaliha ntqal: Għandek hemm l-għajn tal-ħajja?
Mela ejjew issa nagħmlu li wissiena: immorru wara l-Mulej; inneħħu x-xkiel li
m’humiex iħallina nimxu. Min hu dak li għandu l-ħila jħoll dan l-irbit jekk ma jkollux lgħajnuna ta’ dak li lilu ntqal: Int ħallejtli l-irbit tiegħi? U salm ieħor jgħid għalih: Il-Mulej li
jeħles lill-imjassrin; il-Mulej li jeħles lill-imjassrin; il-Mulej li jeħles lill-imjassrin; il-Mulej li
jerfa’ lill-milwijin.
Meta jeħilsu u jintrefgħu, wara min imorru jekk mhux wara dak id-dawl li semgħuh
jgħidilhom: Jiena d-dawl tad-dinja; min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam? Għax il-Mulej jagħti
d-dawl lill-għomja. Mela, ħuti, ejjew niddawwlu issa li għandna l-ungwent tal-fidi. Aħna
għandna t-tajn li hu għamel mir-riq tiegħu u mit-trab biex bih dilek l-għajnejn ta’ dak li kien
agħma mit-twelid. Aħna wkoll twelidna għomja minn Adam, u neħtieġu li hu jdawwalna.
Huwa ħallat ir-riq mat-trab: Il-Verb sar bniedem, u għammar fostna. Ħallat ir-riq mat-trab;
għalhekk tħabbar minn qabel: Il-verità mill-art tinbet. Iżda hu qal: Jiena hu t-triq, il-verità u lħajja.
Il-verità ngawduha meta narawha wiċċ imb’wiċċ, għax hu jwegħedna dan ukoll. Għax
min kien se jissogra jittama xi ħaġa kieku Alla ma għoġbux iwegħedha jew jagħtiha?
Għad narawh wiċċ imbwiċċ. L-Appostlu jgħid: Issa nagħraf biċċa, bħalissa naraw
bħallikieku f’mera, imċajpar; mbagħad nagħraf bħalma jien magħruf issa. U Ġwanni lappostlu fl-ittra tiegħu jgħid: Għeżież, issa nafu li aħna wlied Alla,imma x’se nkunu ‘l quddiem
ma hux muri lilna; madankollu nafu li, meta jidher hu, aħna nkunu bħalu, għax narawh kif
inhu. Din hi wegħda kbira.
Jekk tħobbu, imxi warajh. Inħobbu, tgħidli, iżda minn fejn ngħaddi biex nimxi warajh?
Nagħmlu mod li l-Mulej Alla tiegħek qallek, “Jiena hu l-verità u l-ħajja”, u int tibda tixtieq il773

verità u trid il-ħajja; kont żgur taqbad tfittex it-triq li twasslek għalihom, u kont tgħid lilek
innifsek: Kemm hi ħaġa kbira l-verità, kemm hi ħaġa kbira l-ħajja kieku kelli minn fejn ngħaddi
biex nasal għalihom!
Trid taf minn fejn tgħaddi? Isma’ x’qallek l-ewwel: Jiena hu t-triq. Qabel ma wriek
fejn għandek tasal, qallek minn fejn tgħaddi; qallek: Jiena hu t-triq. Għal fejn tagħti din it-triq?
U l-verità u l-ħajja. L-ewwel qallek minn fejn tgħaddi, u mbagħad qallek fejn tasal. Jiena hu ttriq, jiena l-verità, jiena l-ħajja. Baqa’ għand il-Missier bħala l-verità u l-ħajja, sar bniedem
biex ikun it-triq.
Ma qallikx: Tħabat biex issib it-triq, ħalli tasal għall-verità u l-ħajja. Ma qallikx dan.
Qum, għażżien! It-triq ġiet għandek hija stess, u qajjmitek minn-nagħas tiegħek, jekk
qajjmitek. Qum u imxi.
Forsi qed tipprova timxi, imma ma tistax, għax saqajk juġgħuk. Biex qegħdin juġgħuk
saqajk? Inti saqajk weġgħuk meta x-xeħħa ġerrietek fi triqat imħarbta? Imma l-Verb ta’ Alla
fejjaq iz-zopop ukoll. Għax ara, tgħidli, saqajja tajbin, imma għajnejja m’humiex jaraw it-triq.
U huwa ta d-dawl lill-għomja wkoll!
RESPONSORJU Salm 118(119):104b-105; Ġw 6:68
R/. Jiena nobgħod kull triq qarrieqa. * Musbieħ għal riġlejja l-kelma tiegħek, u dawl
fil-mogħdija tiegħi.
V/.
Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem. *
Musbieħ għal riġlejja l-kelma tiegħek, u dawl fil-mogħdija tiegħi.
TALBA
O Alla, int b’mod ta’ l-għaġeb terġa’ tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-Verb
tiegħek: agħmel li l-poplu nisrani jitħejja b’qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa
solenni ta’ l-Għid. 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.
INNU
Mixħutin, Mulej, quddiemek,
insejjħulek u nitolbu
biex, la tiġi bħala Mħallef,
tbiegħed minna l-korla tiegħek.
Bi ħtijietna nqasna ħafna
kontra t-tjieba kbira tiegħek:
iżda int, Mulej, agħdirna,
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xerred fuqna grazzja w maħfra.
Ftakar, Sid ħanin, li aħna
opra tiegħek, għalkemm naqgħu;
tħalli qatt ġieħ l-isem tiegħek
ikun mogħti lil ħaddieħor.
Warrab il-ħażin li ġmajna,
għin it-tajjeb tagħna w kattru,
biex inkunu nogħġbu lilek
f’kull ma nagħmlu, issa w dejjem.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ħajja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr; Alla tiegħi, jien lilek inkabbar.
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.
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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, *
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.
Ant. 1: Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr; Alla tiegħi, jien lilek inkabbar.
Ant. 2: Int tista’, Mulej, taħtafna minn id l-għadu qawwi tagħna; eħlisna, Alla tagħna.
Kantiku (Dan 3:52-57)
Imbierek int, Mulej, Alla ta’ missirijietna, *
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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: Int tista’, Mulej, taħtafna minn id l-għadu qawwi tagħna; eħlisna, Alla tagħna.
Ant. 3: Faħħru lil Alla fl-għemejjel kbar tiegħu.
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: Faħħru lil Alla fl-għemejjel kbar tiegħu.

LEZZJONI QASIRA ara Neh 8:9b. 10b
Qaddis hu dan il-jum quddiem il-Mulej Alla tagħna: la titnehdux u la tibkux. Għax dan
hu jum qaddis quddiem Sidna; la ssewwdux qalbkom, għax ferħ il-Mulej hu l-qawwa tagħna.
RESPONSORJU QASIR
R/. Kristu, Bin Alla l-ħaj, * Ħenn għalina, Kristu.
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V/. Int li kont misħuq minħabba ħżunitna. * Ħenn għalina. Glorja. Kristu.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Sena A
Wieħed raġel, jgħidulu Ġesù, għamel ftit tajn, dilikli għajnejja bih; mort ninħasel u issa
qiegħed nara.
Sena B
Alla hekk ħabb id-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull minn jemmen fih ma jintilifx
iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem.
Sena Ċ
Isaw! Ġibulu l-isbaħ libsa u xidduhielu, libbsulu ċ-ċurkett f’sebgħu u s-sandli
f’riġlejh; għax dan ibni kien mejjet u reġa’ qam, kien mitluf u nstab!
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.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Sena A
Wieħed raġel, jgħidulu Ġesù, għamel ftit tajn, dilikli għajnejja bih; mort ninħasel u issa
qiegħed nara.
Sena B
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Alla hekk ħabb id-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull minn jemmen fih ma jintilifx
iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem.
Sena Ċ
Isaw! Ġibulu l-isbaħ libsa u xidduhielu, libbsulu ċ-ċurkett f’sebgħu u s-sandli
f’riġlejh; għax dan ibni kien mejjet u reġa’ qam, kien mitluf u nstab!
PREĊI
Nagħtu glorja lil Alla, li t-tjieba tiegħu hi ġid bla qjies, u, magħqudin ma’ Ġesù, dejjem ħaj
biex jidħol għalina, nitolbuh, u ngħidulu:
Ħeġġeġ fina n-nar ta’ mħabbtek.
Alla ħanin, agħtina l-għajnuna biex illum nagħmlu ħafna opri ta’ tjieba mal-proxxmu tagħna:
- ħa nuruh li qalbna miftuħa għalih, ta’ bnedmin li aħna.
Int salvajt lil Noè mid-dilluvju permezz ta’ l-arka:
- salva lill-katekumeni bl-ilma tal-magħmudija.
Tħallina qatt ninsew li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix:
- imma b’kull kelma li toħroġ minn fommok.
Eqred minn nofsna kull nuqqas ta’ qbil bejnietna:
- agħtina l-hena ta’ l-għaqda fis-sliem u fl-imħabba.
Missierna
Talba
O Alla, int b’mod ta’ l-għaġeb terġa’ tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-Verb
tiegħek: agħmel li l-poplu nisrani jitħejja b’qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa
solenni ta’ l-Għid. 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.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Megħjunin bid-dawl tal-fidi,
qalbna sħiħa fuq it-tama,
u bil-grazzja ta’ l-imħabba,
ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.
Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed
bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;
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tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’
lejh in-nagħġa li ntilfitlu.
Issa, mifdijin u ħielsa,
nersqu lejh sabiex, kif b’demmu
ħassar il-kundanna tagħna,
hekk mid-dnub iżommna mbiegħda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu;
jisma’ t-talba fqajra tagħna,
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
għat-talb tagħna, jagħti lilna
l-għatx imbierek tal-ġustizzja.
Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,
biex jitmagħna bih innifsu:
xewqat tajba fina jnissel,
u jħarisna minn kull ħażen.
Bħala don, l-Ispirtu s-Santu
jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,
ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,
imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Ftit sigħat fadlilha, w taħrab
ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;
ejjew mela nsejjħu l-isem
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ta’ Ġesù w nitolbu maħfra.
Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,
qala’ l-grazzja mingħand Kristu;
bit-tifħir u l-qima tagħna,
aħna wkoll insibu l-ħniena.
Is-salib lill-mewt ixejjen,
u mid-dlam għad-dawl joħroġna;
huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,
biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa.
Nitolbuh lil Kristu Sidna,
lill-Missier u lill-Ispirtu:
jisma’ t-talba fqajra tagħna
Alla, Trinità qawwija. Ammen.
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
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 *
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.
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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
Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-salvazzjoni
tagħna.
LEZZJONI QASIRA 1 Tess 4:1. 7
Ħuti, intom ġa tgħallimtu mingħandna kif għandkom tgħixu biex togħġbu lil Alla, u,
tabilħaqq, hekk qegħdin iġġibu ruħkom; imma aħna nitolbukom u nħeġġukom fil-Mulej Ġesù
biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Alla ma sejjħilniex biex ngħixu fiż-żina, imma fil-qdusija.
V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.
R/. U spirtu qawwi ġedded fija.
F’Nofsinhar
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Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-ħażin, imma
aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.
Iż 30:15. 18

LEZZJONI QASIRA

Hekk jgħid Sidi l-Mulej, il-Qaddis ta’ Iżrael: Meta terġgħu lura għandi u tistrieħu, intom
issalvaw; fis-skiet u l-fiduċja qiegħda l-qawwa tagħkom. Għalhekk il-Mulej jistenna biex
jurikom tjubitu, u għalhekk hu jqum biex iħenn għalikom. Għax Alla ġust hu l-Mulej, u hieni
kull min jittama fih.
V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.
R/. Ħassar ħżuniti kollha.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.
LEZZJONI QASIRA Dewt 4:29-31
Int tfittex lill-Mulej, Alla tiegħek, u ssibu, jekk tfittxu b’qalbek kollha. Fl-hemm
tiegħek, meta jiġu fuqek dawn il-ħwejjeġ kollha li ħabbartlek, fl-aħħar mill-aħħar għad terġa’
lura għand il-Mulej, Alla tiegħek, u inti tisma’ minnu. Għax il-Mulej, Alla tiegħek, hu Alla
ħanin; ma jitilqikx, ma jeqirdikx, anqas ma jinsa l-patt li għamel b’ħalfa ma’ missirijietek.
V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, O Alla, hu l-qalb niedma.
R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Talba
O Alla, int b’mod ta’ l-għaġeb terġa’ tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-Verb
tiegħek: agħmel li l-poplu nisrani jitħejja b’qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa
solenni ta’ l-Għid. Bi Kristu Sidna. Ammen.
Għeluq
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.
INNU
Agħti widen, Mulej Alla,
nitolbuk bid-dmugħ f’għajnejna:
nersqu lejk f’daż-żmien imqaddes
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tar-Randan, sogħbiena u niedma.
Inti li tifli l-qalb tal-bniedem,
taf kemm hi ħilitna dgħajfa;
lejk induru, biex naqilgħu
grazzja w maħfra ta’ ħtijietna.
Dnibna ħafna: jisgħobbina
minn kull ħażen li għamilna;
o Mulej ħanin, f’ġieħ ismek
agħder, aħfer lil min naqsek.
Għinna nrażżnu lil ġisimna
f’dawn il-jiem, b’tagħkis u ċaħda,
sabiex ruħna wkoll tissaffa
minn kull tebgħa ta’ l-imgħoddi.
Trinità qaddisa u mbierka,
Alla wieħed, ‘tina l-grazzja
li b’għemejjel sħaħ u tajba
niġbru frott kotran ta’ ħajja. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Alla għamel lil Ġesù mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin.

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, *
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u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Ant. 1: Alla għamel lil Ġesù mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin.
Ant. 2: Tajjeb il-bniedem li jħenn fil-Mulej; għal dejjem tibqa’ t-tifkira tiegħu.
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.
Jarah il-ħażin u jinkedd, †
jheżheż snienu u jtertaq qalbu. *
Imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa' bla temma.
Glorja.
Ant. 2: Tajjeb il-bniedem li jħenn fil-Mulej; għal dejjem tibqa’ t-tifkira tiegħu.
Ant. 3: Alla, permezz tal-profeti kollha, ħabbar minn qabel li l-Messija tiegħu kellu jbati; u lkelma ta’ Alla seħħet.
Kantiku 1 Piet 2:21-24
Kristu bata għalikom, †
u ħallielkom eżempju,*
biex timxu fuq il-passi tiegħu.
Hu ebda dnub ma għamel, *
u ebda qerq ma ħareġ minn fommu;
meta għajjruh, ma weġibx bit-tagħjir; †
meta bata, ma qagħadx jhedded; *
imma ħalla f’idejn dak li jagħmel ħaqq bis-sewwa.
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Tgħabba f’ġismu bi dnubietna *
sa fuq l-għuda tas-salib,
biex aħna mmutu għad-dnubiet †
u ngħixu għall-qdusija. *
Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu.
Glorja.
Ant. 3: Alla, permezz tal-profeti kollha, ħabbar minn qabel li l-Messija tiegħu kellu jbati; u lkelma ta’ Alla seħħet.
LEZZJONI QASIRA

ara 1 Kor 9:24-25

Fl-istadju l-ġerrejja kollha jiġru, imma l-premju jirbħu wieħed. Iġru, mela, ħalli tirbħu.
Kull atleta kollox jieħu bil-qjies, u dawn biex jieħdu kuruna midbiela, imma aħna waħda li ma
tidbielx.
RESPONSORJU QASIR
R/. Mulej, ħares lejna u ħenn għalina. * Għax dnibna kontra tiegħek. Mulej.
V/. Kristu, isma’ t-talb umli tagħna. * Għax dnibna kontra tiegħek. Glorja. Mulej.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Sena A
Qatt fid-dinja ma nstema’ li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed agħma mit-twelid, ħlief il-Messija,
Bin Alla.
Sena B
Min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl, biex juri li hemm Alla f’għemilu.
Sena Ċ
Ibni, inti dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek; imma kien meħtieġ li nagħmlu
festa u nifirħu, għax dan ħuk kien mejjet u reġa’ qam, kien mitluf u nstab.
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.
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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
Qatt fid-dinja ma nstema’ li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed agħma mit-twelid, ħlief il-Messija,
Bin Alla.
Sena B
Min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl, biex juri li hemm Alla f’għemilu.
Sena Ċ
Ibni, inti dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek; imma kien meħtieġ li nagħmlu
festa u nifirħu, għax dan ħuk kien mejjet u reġa’ qam, kien mitluf u nstab.
PREĊI
Sidna Ġesù, ir-Ras u l-Imgħallem tagħna, ġie biex jaqdi lilna lkoll u jagħmel il-ġid lil kulħadd.
Inroddulu l-ħajr tagħna, u ngħidulu bl-umiltà u l-fiduċja:
Żur, Mulej, lill-familja tiegħek.
Ħares, Mulej, lejn l-isqfijiet u l-presbiteri tal-Knisja tiegħek, li jaqsmu miegħek fl-uffiċċju ta’
ras u ragħaj:
- ieqaf magħhom biex permezz tiegħek iwasslu lil kulħadd għand il-Missier.
Ibgħat l-anġlu tiegħek biex iwennes lil dawk li huma fil-vjaġġ:
- agħmel li jeħlishom minn kull għawġ fir-ruħ u l-ġisem.
Għallimna naqdu lil ħutna l-bnedmin kollha:
- nixtiequ nkunu bħalek, li ġejt mhux biex tkun moqdi imma biex taqdi.
Agħti rieda tajba lill-membri ta’ kull komunità ta’ bnedmin, biex l-aħwa jgħinu lill-aħwa:
- tkun l-għaqda tagħhom bħal belt qawwija li għandha lilek fiha.
Ħenn għal ħutna l-mejtin kollha:
- ħa jiddi fuqhom id-dawl ta’ wiċċek.
Missierna
Talba
O Alla, int b’mod ta’ l-għaġeb terġa’ tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-Verb
tiegħek: agħmel li l-poplu nisrani jitħejja b’qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa
solenni ta’ l-Għid. 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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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.
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.
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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
Difensur u 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: †
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“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.
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.
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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
Fil-Ħdud u matul l-ottava ta’ l-Għid
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, Fit-Tlitt Ijiem Imqaddsa ta’ l-Għid u s-solennitajiet
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.
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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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