14 ta’ Awwissu
SAN MASSIMILJANU MARIJA KOLBE, PRESBITERU U MARTRI
Salmodija tal-Erbgħa 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 huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.
Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!
Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,
ngħannulu b'għajat ta' ferħ.
Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.
Għax Alla kbir hu l-Mulej,
sultan kbir fuq l-allat kollha.
F'idejh huma qigħan l-art,
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;
tiegħu l-art, għax b'idejh saret.
Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.
Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!
Għaliex hu Alla tagħna,
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.
Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.
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Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu
"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert,
meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,
għalkemm raw dak li jien għamilt.
Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: 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 huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,
U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.
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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
Kristu, l-ewlieni u l-kbir fost ir-rgħajja,
quddiemek jiġi l-poplu tal-wirt tiegħek,
ħa jrodd foħrija xierqa lil ragħaj tajjeb
fil-festa tiegħu.
Int ħtart lil dan il-qaddej kbir b’ministru,
lilu tajt sehem fis-saċerdozju tiegħek,
u bgħattu jaqdi l-poplu, mexxej tajjeb,
fidil u għaqli.
Tassew mexxej u mudell kbir tal-merħla!
Kien dawl għall-għomja, faraġ għall-imsejkna,
missier ħanin li għal uliedu kollha
sar kollox f’kollox.
Kristu, li jagħti l-ħlas mistħoqq fis-sema
lill-ħbieb li jaqduk tajjeb, żomm ‘il qalbna
fit-triq ta’ dan l-imgħallem, sakemm fl-aħħar
nissieħbu miegħu.
Tifħir u glorja lill-Missier għal dejjem,
u lilek, Sultan twajjeb, Feddej tagħna;
ikun imsebbaħ kullimkien bla heda
l-Ispirtu s-Santu. Ammen.
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SALMODIJA
Ant. 1: It-tjieba u l-fedeltà jgħaddu quddiemek, Mulej.
Salm 88 (89):2-38
I
It-tjieba tal-Mulej irrid dejjem ngħanni; *
f'kull żmien ixandar fommi l-fedeltà tiegħek.
Għax jien għedt: "Tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem; *
bħas-smewwiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek."
"Għamilt patt mal-magħżul tiegħi, *
ħlift lil David, il-qaddej tiegħi:
'Jien nagħmel li nislek jibqa' għal dejjem, *
li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek.' "
Ifaħħru s-smewwiet għeġubijietek, Mulej, *
u l-fedeltà tiegħek fil-ġemgħa tal-qaddisin.
Għax min hemm fis-sema daqs il-Mulej? *
Min jixbah lill-Mulej fost dawk li hemm fis-sema?
Tal-biża' Alla fil-laqgħa tal-qaddisin, *
kbir u tal-biża' fuq dawk kollha ta' madwaru.
Mulej, Alla ta' l-eżerċti, min hu bħalek? *
Int qawwi, Mulej, u l-fidili tiegħek madwarek.
Int taħkem fuq il-baħar imqalleb; *
meta jqumu l-imwieġ int trażżanhom.
Int tisħaq 'il Raħab bħal midrub għall-mewt; *
bi driegħek setgħani tferrex l-għedewwa tiegħek.
Tiegħek is-smewwiet u tiegħek l-art; *
id-dinja b'kull ma fiha int waqqaftha.
It-Tramuntana u n-Nofsinhar inti ħlaqthom; *
b'ismek jifirħu t-Tabor u l-Ħermon.
Driegħ kollu qawwa hu driegħek, *
b'saħħitha idek, merfugħa lemintek.
Fuq id-dritt u l-ġustizzja mibni t-tron tiegħek; *
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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.
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.
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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'; *
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/. It-tifsir ta’ kelmtek jagħti d-dawl.
R/. Ifiehem lil min ma jafx.
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LEZZJONI 1
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Mikea

Mik 4:1-7

Il-ġnus jitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej
Dan jgħid il-Mulej:
“Fil-jiem ta’ l-aħħar jiġri
li l-muntanja tat-tempju tal-Mulej
titwaqqaf fuq il-quċċata tal-muntanji,
u tintrefa' 'l fuq mill-għoljiet;
u jiġru lejha l-popli,
u jmorru ħafna ġnus,
u jgħidu:
‘Ejjew nitilgħu l-muntanja tal-Mulej,
Fit-tempju ta' Alla ta' Ġakobb,
biex jgħallimna triqatu,
u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu.
Għax minn Sijon toħroġ il-Liġi,
u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm.’
U jkun hu l-imħallef ta' popli kotrana,
f'idejh ikun id-destin ta' ġnus setgħana.
Is-sjuf tagħhom idewwbuhom f'sikek,
u l-lanez tagħhom fi xfafar taż-żabra.
Il-ġnus ma jisiltux sjufhom għal xulxin,
u ma jitħarrġux aktar għall-gwerra,
imma kull wieħed jintasab
taħt id-dielja tiegħu
u taħt is-siġra tiegħu tat-tin,
u ma jkunx hemm min iwerwirhom,
għax fomm il-Mulej ta' l-eżerċti tkellem.
Għax il-popli kollha jimxu
kull wieħed f'isem l-alla tiegħu;
imma aħna nimxu f'isem il-Mulej, Alla tagħna,
għal dejjem ta' dejjem.
Dakinhar
- din kelma tal-Mulej 7

jien niġma' l-magħtubin
u niġbor l-imkeċċijin
u 'l dawk li jien kont ħqart.
U l-magħtuba nagħmilhom fdal,
l-imwarrba nagħmilhom ġnus setgħana,
u l-Mulej isaltan fuqhom
fil-muntanja Sijon minn issa u għal dejjem.
RESPONSORJU Mik 4:2b; Ġw 4:25
R/. Ejjew nitilgħu l-muntanja tal-Mulej, fit-tempju ta’ Alla ta’ Ġakobb: * Biex
jgħallimna triqatu u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu.
V/. Ġej il-Messija – dak li jgħidulu Kristu. Meta jiġi hu, kollox iħabbrilna * Biex
jgħallimna triqatu u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu.
LEZZJONI II
Qari mill-Ittri ta’ San Massimiljanu Marija Kolbe
Nuru ħeġġa ta’ appostolat fit-tħabrik tagħna
għas-salvazzjoni u l-qdusija ta’ l-erwieħ
Jiena nifraħ fuq li nifraħ, għażiż ħija, għall-ħeġġa kbira li biha int imkebbes
biex iġġib ‘il quddiem il-glorja ta’ Alla. Għaliex fi żminijietna, b’sogħba kbira,
naraw tixtered, taħt ħafna suriet, u mhux biss fost il-lajċi imma wkoll fost irreliġjużi, imxija li tissejjaħ indifferentiżmu. Iżda, għaliex Alla jistħoqqlu sebħ bla
qjies, l-ewwel u l-aqwa ħaġa li għandna nagħmlu, minkejja d-dgħufija kollha
tagħna, hi li nagħtuh ġieħ, għalkemm qatt ma nistgħu nagħtuh dak il-ġieħ kollu li
jistħoqqlu mingħandna, għaliex aħna ħlejjaq dgħajfa.
Għaliex il-glorja ta’ Alla tiddi l-aktar fis-salvazzjoni ta’ l-erwieħ li Kristu
feda b’demmu stess. L-għan ta’ ħajja ta’ appostolat għandu jkun li tinkiseb issalvazzjoni ta’ għadd kemm jista’ jkun kbir ta’ erwieħ, u, aktar u aktar, li dawn
jilħqu qdusija ogħla. Issa, bi ftit kliem, ngħidlek liema hi l-aħjar triq biex jinkiseb
dan il-għan, jiġifieri l-glorja ta’ Alla u l-qdusija ta’ għadd kbir ta’ erwieħ. Alla, li
hu għerf u dehen bla qjies, u għalhekk jaf sewwa x’għandna nagħmlu aħna għallkobor tal-glorja tiegħu, jurina x’irid minna aktarx permezz ta’ dawk li fuq l-art
qegħdin minn floku.
Hi mela l-ubbidjenza, u l-ubbidjenza biss, li turina żgur dak li jrid Alla
minna. Jista’ forsi superjur jiżbalja, iżda ma jista’ jiġri qatt li aħna naqgħu f’xi
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żball, jekk nobdu. L-okkażjoni waħdanija li fiha nkunu meħlusin mill-ubbidjenza
hi meta xi superjur jordnalna xi ħaġa li bid-dieher hi ksur tal-liġi ta’ Alla, ukoll fliċken ħaġa: f’każ bħal dan, is-superjur ma jkunx qiegħed ifisser sewwa x’inhu dak
li jrid Alla.
Alla li hu waħdu bla qjies għaref, qaddis u ħanin, hu s-Sid, u l-Ħallieq, u lMissier tagħna, il-Bidu u t-Tmiem, l-Għerf u s-Setgħa u l-Imħabba, hu kollox. Kull
ma hemm li m’huwiex Alla, jiswa biss daqskemm hu għal Alla, li hu l-Ħallieq ta’
kollox u l-Feddej tal-bnedmin, u l-għan aħħari tal-ħolqien kollu. Għalhekk Hu, li
jurina x’inhi r-rieda mqaddsa tiegħu permezz ta’ dawk li fuq l-art qegħdin minn
floku u jiġbidna lejh, irid jiġbed lejh permezz tagħna erwieħ oħra biex
jgħaqqadhom miegħu b’rabta aqwa ta’ mħabba.
Tara, ħija, kemm hi kbira, għall-ħniena ta’ Alla, id-dinjità tagħna. Permezz
ta’ l-ubbidjenza, qisna mmorru ‘l hemm mid-dgħufija tagħna u nagħmlu dak li jrid
Alla li, fl-għerf u l-għaqal bla qjies tiegħu, imexxina biex nagħmlu dak li hu
sewwa. Anzi, marbutin mar-rieda ta’ Alla, li ebda ħaġa maħluqa ma tista’ tiqaflu,
aħna nkunu aqwa minn kulħadd.
Din hi t-triq ta’ l-għerf u ta’ l-għaqal, din hi t-triq waħdanija li fiha nistgħu
nagħtu l-aqwa glorja lil Alla. Kieku kien hemm triq oħra aħjar, Kristu bil-kliem u
bl-eżempju tiegħu, żgur kien jurihielna. Iżda l-Iskrittura Mqaddsa tiġbor f’dawn iżżewġ kelmiet it-tul kollu tal-ħajja ta’ Kristu f’Nazaret: Kien jobdihom. U l-bqija ta’
ħajtu għexha qisu taħt is-sinjal ta’ l-ubbidjenza għaliex spiss kien juri li hu ġie fiddinja biex jagħmel ir-rieda tal-Missier.
Inħobbu, mela, ħuti, u nħobbu fuq li nħobbu l-Missier maħbub tas-sema u
tkun l-ubbidjenza tagħna xhieda ta’ din l-imħabba perfetta, aktar u aktar meta titlob
minna s-sagrifiċċju tar-rieda tagħna. Għaliex ma hemmx ktieb ieħor aqwa li jurina
kif nimxu ‘l quddiem fl-imħabba ta’ Alla, ħlief Ġesù Kristu u dan imsallab.
Dan kollu aħna niksbuh aktar malajr permezz tal-Verġni bla tebgħa Marija:
lilha, fit-tjieba bla qjies tiegħu, Alla ried jafda t-tqassim tal-ħniena tiegħu. Ma
hemm ebda dubju li r-rieda ta’ Marija hi l-istess rieda ta’ Alla għalina. Meta aħna
nikkonsagraw ruħna lilha, insiru f’idejha strumenti tal-ħniena ta’ Alla, kif hi
strument f’idejn Alla. Inħalluha mela tmexxina, inħalluha żżommna minn idejna, u
taħt il-ħarsien tagħha ma jkollniex għax nibżgħu u ninkwetaw; teħdilna ħsieb ta’
kollox, tipprovdilna kollox, tgħinna minnufih fil-ħtiġiet kollha tar-ruħ u l-ġisem,
tbiegħed minna kull tiġrib u kull hemm.
RESPONSORJU Ef 5:1-2; 6:6b
R/. Kunu ixbhu lil Alla bħala wlied maħbuba, u imxu fl-imħabba, bħalma Kristu
wkoll ħabb lilna u ta lilu nnifsu għalina. * Offerta u sagrifiċċju jfuħu quddiem
Alla.
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V/. Bħala lsiera ta’ Kristu li jagħmlu r-rieda ta’ Alla minn qalbhom. * Offerta u
sagrifiċċju jfuħu quddiem Alla.
TALBA
O Alla, int imlejt bil-ħeġġa għall-erwieħ u bl-imħabba għall-proxxmu lil San
Massimiljanu Marija Kolbe, saċerdot u martri, u devot kbir tal-Verġni bla tebgħa
Marija; agħtina fil-ħniena tiegħek, bit-talb tiegħu, li naħdmu bla heda għall-glorja
tiegħek u naqdu lil ħutna l-bnedmin, biex, mqar sal-mewt, insiru nixbhu lil 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
Inxandru r-rebħ u l-ġieħ ta’ bniedem t’Alla,
li kien mexxej imfaħħar, missier għaqli,
qaddej fidil, li Sidu mlieh bil-hena
fis-saltna tiegħu.
Bħala mexxej u mgħallem, quddiem l-aħwa
ta xhieda sħiħa w wera l-ħajja mseddqa,
u fittex bla mistrieħ bi mġibtu safja
jogħġob lil Alla.
Nersqu bit-tama w nitolbuh li fuqna
tinżel il-maħfra w kull għajnuna f’waqtha;
u bit-talb tiegħu jerfa’ lejn is-sema
xewqatna kollha.
Lil Alla waħdu s-setgħa, l-ġieħ u s-saltna,
għax tiegħu l-glorja fis-smewwiet għal dejjem;
hu jmexxi d-dinja kollha w sħiħa jżommha
bil-liġi tiegħu. Ammen.

SALMODIJA
Ant. 1: Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi.
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.
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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.
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Ant. 1: Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi.
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.
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Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, *
f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu.
Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu *
mal-poplu ta' Iżrael.
L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, *
rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna.
Għajjtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, *
infexxu fl-għana, ifirħu u għannu!
Għannu lill-Mulej biċ-ċetra, *
biċ-ċetra u bil-ħlewwa ta' l-għana,
bit-trombi u bid-daqq tat-trumbetti; *
għajjtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan!
Ħa jriegħed il-baħar u kull ma fih, *
id-dinja u kull ma jgħammar fiha.
Ħa jċapċpu x-xmajjar idejhom, *
u l-muntanji flimkien jgħajjtu bil-ferħ
quddiem il-Mulej, għax ġej *
biex jagħmel ħaqq mill-art;
hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, *
u mill-popli bis-sewwa.
Glorja.
Ant. 3: Għajjtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan.
LEZZJONI QASIRA Lhud 13:7-9a
Ftakru f'dawk li jmexxukom, dawk li wasslulkom il-kelma ta' Alla; aħsbu
fuq it-tmiem ta' ħajjithom, imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom. Ġesù Kristu
hu dak li kien, fl-imgħoddi, issa u għal dejjem. Tħallux li tinġibdu ‘l barra mittriq b'tagħlim xorta oħra u barrani.
RESPONSORJU QASIR
R. Fuqek, Ġerusalemm, * Qegħidt l-għassiesa. Fuqek.
V. Lejl u nhar ma jiqfux ixandru isem il-Mulej. * Qegħidt l-għassiesa. Glorja.
Fuqek.
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Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax
għalija l-ħajja hi Kristu u l-mewt hi rebħ.
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:
Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax
għalija l-ħajja hi Kristu u l-mewt hi rebħ.
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PREĊI
Kristu hu r-ragħaj it-tajjeb li ta ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Inroddulek ħajr, u fiċċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu:
Irgħa l-poplu tiegħek, Mulej.
Kristu, int għoġbok tqiegħed fil-Knisja tiegħek rgħajja qaddisin bħal eżempju tattjieba u l-imħabba tiegħek:
- ibqa’ uri l-ħniena tiegħek magħna b’rgħajja bħalhom.
Int għadek taqdi l-uffiċċju ta’ ragħaj spiritwali permezz ta’ dawk li tqiegħed
f’ismek fuq il-merħla tiegħek:
- żommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna.
Bil-qaddisin tiegħek, li f’idejhom tafda l-popli, turina lilek innifsek bħala t-tabib
tar-ruħ u tal-ġisem:
- kompli fina bla heda l-ministeru tal-ħajja u l-qdusija.
Int tipprovdi bnedmin qaddisa biex jirgħu l-merħla tiegħek bl-għaqal u bl-imħabba;
- xerred id-doni tiegħek fuq ir-rgħajja spiritwali tagħna f’dawn il-gżejjer biex
jagħarfu jqaddsuna.
Missierna
Talba
O Alla, int imlejt bil-ħeġġa għall-erwieħ u bl-imħabba għall-proxxmu lil San
Massimiljanu Marija Kolbe, saċerdot u martri, u devot kbir tal-Verġni bla tebgħa
Marija; agħtina fil-ħniena tiegħek, bit-talb tiegħu, li naħdmu bla heda għall-glorja
tiegħek u naqdu lil ħutna l-bnedmin, biex, mqar sal-mewt, insiru nixbhu lil Ibnek
Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla,
għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Għeluq
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.
Ammen.
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IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM
V/. O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
INNU
Spirtu s-Santu, li int Alla
wieħed mal-Missier u l-Iben,
ejja xxerred ġewwa fina,
ħalli bik ilkoll timliena.
Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna,
nerfgħu lejk it-tifħir tagħna;
int kebbisna b’nar imħabbtek,
u nxerduh fl-oħrajn madwarna.
Kun id-dawl li jtina l-għarfa
tal-Missier u l-Iben tiegħu:
żomm qawwija l-fidi tagħna
fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen.
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.
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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.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
INNU
Alla, int, li fik innifsek
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi:
lil kull siegħa tal-ġurnata
tqis id-dawl li jkun imissha.
Ibagħtilna lejla tajba,
fejn il-ħajja qatt ma tonqos,
imma tersaq lejn il-glorja,
li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa.
Isma’ talbna, Missier twajjeb,
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,
li ta’ dejjem hi saltnatkom
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.
Ant.1 Il-Mulej jgħid: Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, imma jkollu d-dawl talħajja.
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.
Ant.1 Il-Mulej jgħid: Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, imma jkollu d-dawl talħajja.
Ant.2 Jien fqajjar u msejken: o Alla, fittex għinni.
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.
Ant.2 Jien fqajjar u msejken: o Alla, fittex għinni.
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Ant.3 Alla ma jiġġudikax skond ma jidher fl-għajnejn, imma skond il-ġustizzja u ssewwa.
Salm 74 (75)
Lilek infaħħru, o Alla, lilek infaħħru; *
ismek inxandru, għemilek ta' l-għaġeb inħabbru.
"Meta jasal il-waqt li jien għażilt, *
jien nagħmel ħaqq bis-sewwa.
Jekk titriegħed l-art u kull ma fiha, *
jiena nżomm sħaħ il-pilastri tagħha."
Lill-kburin ngħidilhom: "La titkabbrux"; *
u lill-ħżiena: "La terfgħux raskom."
Terfgħux kontra s-sema raskom; *
titkabbrux ma' Alla bi kliemkom.
Għax ebda għajnuna ma ssibu, *
la mill-lvant, la mill-punent, lanqas mid-deżert;
għax Alla hu l-imħallef: *
lil wieħed iniżżlu, lil ieħor jgħollih.
Il-Mulej għandu f'idu bieqja, *
bi nbid qawwi, imħawwar tajjeb;
minnha jisqihom sa l-aħħar qatra: *
il-ħżiena kollha ta' l-art jixorbuha.
Iżda jien għal dejjem nifraħ; *
ngħanni lil Alla ta' Ġakobb.
L-irjus kollha tal-ħżiena jitkissru; *
u jintrefgħu l-irjus tal-ġusti.
Glorja.
Ant.3 Alla ma jiġġudikax skond ma jidher fl-għajnejn, imma skond il-ġustizzja u ssewwa.
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Fid-Disgħa ta’ filgħodu
LEZZJONI QASIRA 1 Kor 13:4-7
L-imħabba taf tistabar u tħenn; l-imħabba m’hijiex għajjura, ma tintefaħx
biha nfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li m’hux xieraq, xejn
ma tfittex dak li hu tagħha, xejn ma jġagħalha tagħdab, ma żżommx f’qalbha
għad-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bis-sewwa: kollox tagħder,
kollox temmen, kollox titttama, kollox tissaporti.
V/. Jithennew u jifirħu bik dawk kollha li jfittxuk, Mulej.
R/. Jgħidu dejjem: Kbir il-Mulej.
Talba
Mulej, Missier qaddis u Alla li żżomm kelmtek, int bgħattilna l-Ispirtu sSantu, kif wegħedtna, biex tiġbor flimkien lill-bnedmin li kienu xterdu minħabba
d-dnub: agħtina l-grazzja li nagħmlu servizz ta’ ġid għall-għaqda u l-paċi fid-dinja.
Bi Kristu Sidna. Ammen.
F’Nofsinhar
LEZZJONI QASIRA

1 Kor 13:8-9. 13

L-imħabba ma tintemm qatt. Jgħibu l-profeziji, jisktu l-ilsna, jgħib lgħerf. Għalissa nafu biċċa, u l-profezija tagħna hi nieqsa. Issa hawn fidi, tama u
mħabba, tlieta huma: il-kbira fosthom hi l-imħabba.
V/. Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna.
R/. Kif fik hi t-tama tagħna.
Talba
O Alla ħanin li tista’ kollox, li qiegħed tagħtina ftit ħin ta’ heda f’nofs ilġurnata, ixħet ħarsa ta’ tjieba fuq il-ħidmiet tagħna ta’ llum, biex twarrab minnhom
dakli ma għamilniehx sewwa, u bil-grazzja tiegħek jilħqu l-iskop li jogħġob lilek.
Bi Kristu Sidna. Ammen.
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Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
LEZZJONI QASIRA Kol 3:14-15
Ilbsu l-imħabba, li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli s-sliem ta’ Kristu
jsaltan fi qlubkom, dak is-sliem li għalih kontu msejjħa biex issiru ġisem
wieħed. U ta’ dan roddu ħajr lil Alla.
V/. Il-ġwejdin għad jirtu l-art.
R/. Bi sliem kotran jitgħaxxqu.
Talba
Mulej Ġesù, inti ftaħt idejk fuq is-salib biex issalva l-bnedmin; agħmel li lħidma kollha tagħna tkun togħġbok, biex biha jseħħilna nuru fid-dinja l-għemil
tiegħek tal-fidwa. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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