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.
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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.
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UFFIĊĊJU TAL-QARI
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.
INNU
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 malbnedmin.
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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.
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Kisser il-bwieb tal-bronż, *
u qasam l-istaneg tal-ħadid.
Glorja.
Ant. 1: Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu, għall-għeġubijiet tiegħu malbnedmin.
Ant. 2: Huma raw l-opri tal-Mulej u l-għeġubijiet tiegħu.
II
Infnew minħabba l-imġiba ħażina tagħhom; *
sofrew minħabba ħżunithom.
L-ikel kien jiġihom ħażin; *
kienu waslu sa wara bieb il-mewt.
Għajjtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom, *
u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom.
Bagħat il-kelma tiegħu u fejjaqhom, *
u ħelishom mit-telfien.
Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu, *
għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin.
U joffrulu sagrifiċċji ta' radd il-ħajr, *
u jxandru l-għemejjel tiegħu b'għana ferrieħi.
Dawk li jbaħħru fuq l-iġfna, *
li jinnegozjaw fuq l-ibħra bla tarf,
raw l-opri tal-Mulej *
u l-għeġubijiet tiegħu f'qiegħ il-baħar.
Hu ordna u qajjem riefnu, *
li qanqal imwieġ il-baħar.
Għolew sas-smewwiet u niżlu sa qiegħ il-baħar; *
qalbhom bdiet tferfer bil-biża'.
Bdew jitbandlu u jixxenglu bħal nies fis-sakra, *
u s-sengħa tagħhom xejn ma switilhom.
Għajjtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom, *
u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom.
U bidel ir-riefnu f'żiffa, *
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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.
Min hu bil-għaqal iżomm dan f'moħħu, *
u jifhem it-tjieba tal-Mulej.
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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 l-imqagħad 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 lgħatu 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
tat-Tabernaklu, '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 talLaqgħa, 'il barra mill-velu. Dendel il-purtiera fid-dħul tat-tabernaklu.
Poġġa l-altar tas-sagrifiċċju tal-ħruq fi dħul it-Tabernaklu tat-Tinda talLaqgħa 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 għallħasil. 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 filbieb tal-bitħa.
Hekk Mosé temm ix-xogħol kollu, mbagħad is-sħaba ksiet it-Tinda talLaqgħa u l-glorja 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 kienet tintrefa' minn fuq it-Tabernaklu, ulied
Iżrael kienu jitilqu minn fejn ikunu. U jekk is-sħaba 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.
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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 mill-aħħar 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 bilferħ, 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 lwerrieta 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
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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 flgħamara ta’ dejjem fi Kristu Sidna: lilu glorja u ġieħ għal dejjem ta’ dejjem.
Ammen.
RESPONSORJU Mt 25:35. 40; Ġw 15:12
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 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
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: Inti ħdejja, Mulej; sewwa huma triqatek.
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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.
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Għax jien qaddej tiegħek, †
bin il-qaddejja tiegħek, *
bniedem dgħajjef li jintemm qasir il-għomor,
bniedem li m’għandux ħila jifhem *
il-ħaqq u l-liġijiet tiegħek.
Għax ukoll min hu perfett fost il-bnedmin, *
jekk jonqsu l-għerf, li jiġi minnek,
jitqies bħax-xejn.
Miegħek hu l-għerf, li jaf l-għemejjel tiegħek; *
hu kien miegħek int u tagħmel id-dinja;
huwa jaf x'inhu dak li jogħġob lilek, *
x’inhu s-sewwa skond il-kmandamenti tiegħek.
Ibgħat l-għerf mis-smewwiet imqaddsa, *
ibagħtu mit-tron glorjuż tiegħek,
biex jieqaf miegħi fit-tħabrik tiegħi, *
ħa nkun naf sewwa x’inhu li jogħġob lilek;
għax huwa kollox jaf u kollox jifhem †
f’kull ma nagħmel imexxini bl-għaqal, *
u bil-glorja tiegħu jħarisni.
Glorja.
Ant. 2: 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 mill-ħażen. Tgħallmu għamlu t-tajjeb, fittxu d-dritt, sewwu l-inġustizzji,
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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 *
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, *
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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 tal-kelma 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 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
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, għassalvazzjoni tagħna.
F’Nofsinhar
INNU
Kien bil-għatx bħalissa Kristu,
li f’dal ħin ukoll ġie msallab;
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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 ilħażin, 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.
16

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, *
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.
17

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, *
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, †
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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, għassalvazzjoni 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 ilħażin, 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 lħajja 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.
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