2 ta’ Ottubru
L-ANĠLI KUSTODJI MQADDSA
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. Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh.
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. Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh.
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. Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh.
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. Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh.
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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. Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh.
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. Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh.
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. Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh.
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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
Mulej, inti dak li waħdek
ħlaqt u tmexxi d-dinja kollha;
quddiem għerfek u qawwietek
ħadd ma għandu biex jitgħolla.
L-ewwel fost il-ħlejjaq tiegħek
refa’ rasu ix-xitan;
ħlift li xejjnu fi kburitu,
u b’lemintek ħriġt setgħan.
Xi erwieħ ta’ fehemthom sħiħa
li ma mxewx wara l-kburija,
bħala għassiesa f’ruħna bgħatthom
ħalli jgħinu fil-qdusija.
Iwiddbuna u jwettquna
biex ħilitna ma naqtgħux;
fl-għemil tajjeb iħarsuna
biex mill-għadu ma nibżgħux.
O sbuħija t’erwieħ safja
li bil-ġmiel tagħna s-smewwiet,
il-Mulej għoġbu jaħtarkom
fuq il-ħlejjaq u l-qawwiet.
Innijiet ta’ ferħ u qima
għalhekk lilkom illum ngħollu,
sakemm magħkom dejjem hienja
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b’tifħir ‘l Alla lsienna nħollu. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Aħna nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew il-fidwa ta’ ġisimna.
Salm 38 (39)
I
Jien għedt: "Irrid nara kif nimxi, *
biex ma nagħmilx dnubiet bi lsieni;
inqiegħed fuq fommi sarima, *
sakemm idum il-ħażen quddiemi."
Għalaqt ħalqi u bqajt sieket, †
żammejt il-kwiet, u xejn ma swieli; *
l-uġigħ tiegħi aktar ħraxli.
Tħeġġet qalbi ġewwa fija; *
għall-ħsieb biss, nar tkebbes fija.
Inħall imbagħad ilsieni, u jien għedt: *
"Għarrafni, Mulej, it-tmiem tiegħi,
u kemm hu twil żmien il-jiem tiegħi, *
ħa nkun naf kemm xejn ma niswa.
Ara, tul xibrejn għamiltli jiemi, †
żmien ħajti qisu xejn quddiemek. *
Tassew, daqsxejn ta' nifs kull bniedem.
Bħal dell jgħaddi l-bniedem, †
għalxejn joqgħod jitħabat, *
jaħżen il-ġid bla ma jaf min għad jiġbru.
Glorja.
Ant. 1: Aħna nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew il-fidwa ta’ ġisimna.
Ant. 2: Isma’, Mulej, it-talba tiegħi, agħti widen għad-dmugħ tiegħi.
II
U issa, Mulej, jien x'nistenna? *
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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, *
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, *
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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/. Ruħi f’kelmtu tittama.
R/. Tistenna ruħi lil Sidi.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin Fil 2:12-30
Ħabirku għas-salvazzjoni tagħkom
Għeżież tiegħi, bħalma dejjem obdejtu, mhux biss meta kont magħkom
imma wisq aktar issa li m'iniex magħkom, ħabirku għas-salvazzjoni tagħkom
bil-biża' u t-tregħid. Alla hu li jaħdem fikom u jġegħelkom tridu u tħabirku
biex tagħmlu dak li jogħġob lilu. Agħmlu kollox mingħajr tgemgim u
mingħajr tlaqliq, ħalli tkunu nies bla għajb u safja, ulied Alla bla tebgħa f'nofs
bnedmin ta' ħajja mgħawwġa u mħassra; fosthom intom għandkom tiddu fiddinja bħal kwiekeb u twasslulhom il-Kelma tal-ħajja; hekk fil-jum ta' Kristu
jkolli biex niftaħar li ma nkunx ġrejt u tħabatt għal xejn. U mqar kieku kelli
nxerred demmi fuq il-vittmi u s-sagrifiċċju tal-fidi tagħkom, jiena nifraħ fuq li
nifraħ magħkom ilkoll. U hekk ukoll intom għandkom tifirħu fuq li tifirħu
miegħi.
Nittama fil-Mulej Ġesù li nibagħtilkom malajr lil Timotju biex nieħu rruħ jiena wkoll b'aħbarkom. 'Il ħadd ma għandi bħalu li minn qalbu jieħu
ħsiebkom sewwa. Kulħadd ifittex li jaqbel lilu u mhux dak li hu ta' Kristu
Ġesù. Intom tafu bit-tiġrib tiegħu; kif bħal iben ma' missieru ħadem miegħi
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fit-tixrid ta' l-Evanġelju. Nittama li nibagħtu ma ndumx hekk kif insir naf fiex
sa nsib ruħi. Għandi qalbi qawwija fil-Mulej li ma ndumx ma niġi għandkom.
Ħassejt li jeħtieġ nibagħtilkom lil Epafroditu, ħija ħaddiem u sieħbi fittaqbid; appostlu u messaġġier tagħkom biex jgħinni fi bżonnijieti. Għandu
ħrara kbira li jarakom u inkwieta ħafna għax intom smajtu li kien marad.
Tassew li kien marid għall-mewt; iżda Alla ħenn għalih, u mhux biss għalih,
imma għalija wkoll u b'hekk ma kellix għali fuq għali. Għalhekk fittixt aktar
fuq ix-xwiek li nibgħathulkom, ħalli tarawh intom, u tifirħu; u jien neħles
mill-għali. Ilqgħuh ilkoll ferħana fil-Mulej; għożżuhom nies bħal dawn.
Ittarraf sal-mewt u kien għoddu miet biex jaħdem għal Kristu, u tarraf ħajtu
biex jagħmel tajjeb hu fejn naqset l-għajnuna tagħkom għalija.
RESPONSORJU 2 Piet 1:10a. 11; Ef 5:8b, 11a
R/. B’ħeġġa akbar għandkom tfittxu li ssaħħu s-sejħa u l-għażla tagħkom. * Hekk
ikollkom miftuħ beraħ quddiemkom il-bieb tad-dħul fis-saltna ta’ dejjem ta’ Sidna
u s-Salvatur tagħna Ġesù Kristu.
V/. Għixu ta’ wlied id-dawl li intom, u tisseħbux fl-għemejjel tad-dlam bla frott. *
Hekk ikollkom miftuħ beraħ quddiemkom il-bieb tad-dħul fis-saltna ta’ dejjem ta’
Sidna u s-Salvatur tagħna Ġesù Kristu.
LEZZJONI II
Qari mid-Diskorsi ta’ San Bernard, abbati
Iħarsuk fi triqatek kollha
L-anġli tiegħu hu jibgħatlek, u jħarsuk fi triqatek kollha. Ħa jroddu ħajr lillMulej għall-tjubitu, għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin. Ħa jroddu ħajr u jgħidu
fost il-ġnus: “Kbir f’għemilu l-Mulej magħhom!” Mulej, x’inhu l-bniedem biex
taħseb fih? X’inhu l-bniedem biex iżżommu fi ħsiebek? Inti żżommu fi ħsiebek,
toqgħod moħħok fih, ma tneħħihx minn quddiem għajnejk. U tibgħatlu wkoll ilWaħdieni tiegħek, issawwab fih l-Ispirtu tiegħek, u twiegħdu li turih wiċċek. Ma
ħallejt lil ħadd fis-sema li ma qabbadtux jieħu ħsiebna, u għalhekk bgħatt l-anġli
qaddisa wkoll biex jaqduna, qabbadthom iħarsuna, ordnajtilhom biex imexxuna
minn idejna qisna tfal.
L-anġli tiegħu hu jibgħatlek, u jħarsuk fi triqatek kollha. Kelma bħal din
kemm għandha tnissillek rispett, tħeġġek bl-imħabba u timliek bil-fiduċja! Birrispett, għax dejjem issibhom maġenbek; bl-imħabba, għax iridulek il-ġid; bil7

fiduċja, għax iħarsuk tajjeb. Huma qegħdin hawn, qegħdin hawn għalik, mhux biss
miegħek iżda wkoll minħabba fik. Qegħdin hawn għall-ħarsien tiegħek, qegħdin
hawn għall-ġid tiegħek. Tassew li kien Alla li ordnalhom biex jagħmlu dan, iżda
huma obdewh bi mħabba kbira u ġew jieqfu magħna fi ħtiġietna, u għalhekk ma
nistgħux ma nkunux nafuhulhom.
Inħobbuhom, mela, u nuruhom qalbna lil dawn l-għassiesa kbar tagħna.
Inroddulhom imħabba bi mħabba, u nagħtuhom il-ġieħ kollu li nistgħu u li jmissna
nagħtuhom. Iżda l-imħabba kollha tagħna u l-ġieħ għandna nrodduhom lil Alla,
għax huwa Alla li, sew lilhom sew lilna, jagħtina l-ħila kollha biex nistgħu nħobbu
u nweġġgħu, u biex jistħoqqilna ninħabbu u nitweġġgħu.
Għalhekk, ħuti, f’Alla għandna nħobbu u ngħożżu l-anġli tiegħu, li aħna
għad inkunu werrieta magħhom, imma li għalissa, skond ir-rieda tal-Missier, aħna
qegħdin taħthom bħala tuturi u amministraturi tagħna. Aħna diġà wlied Alla,
għalkemm għad ma rajniex x’se nkunu ‘l quddiem; iżda għalissa qisna m’aħniex
aħjar minn ilsiera, u qegħdin bħal tfal taħt il-ħarsien tat-tuturi u l-amministraturi.
Għalkemm għadna qisna tfal, għalkemm għad għandna quddiemna triq
twila, u mhux biss twila imma wkoll imwiegħra ħafna, b’danakollu x’għandna
x’nibżgħu taħt għassiesa bħal dawn? La ħadd jista’ jegħlibhom u lanqas iqarraq
bihom, u wisq inqas jistgħu jqarrqu bina dawn li jħarsuna fi triqatna kollha. Huma
fidili, bil-għaqal, qawwija: xi rridu nibżgħu? Mela ejjew nimxu warajhom u
ningħaqdu magħhom, u żgur ngħammru għad-dell ta’ dak li jista’ kollox.
RESPONSORJU Salm 90(91):11-12. 10
R/. L-anġli tiegħu hu jibgħatlek, u jħarsuk fi triqatek kollha; * Fuq idejhom
jerfgħuk, li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.
V/. Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek. * Fuq idejhom jerfgħu,
li ma taħbatx ma xi ġebla riġlek.
TALBA
O Alla, bi provvidenza ta’ l-għaġeb, int jogħġbok tibgħatilna l-anġli qaddisa
tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li żżommna
dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissieħbu magħhom 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.
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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
Ħallieq twajjeb, kull ma nilmħu
fl-għajxien tiegħu għerfek ġieb,
u biex tkompli mħabbtek turi
xejn ma tmexxi b’inqas ħsieb.
Isma t-talba tal-qaddejja
li tajthomlna biex jgħinuna
nsibu t-triq li għandek twassal
xħin imħabbtek ifehmuna.
Għax f’ħajjitna t-twegħir kiber
u fuq qalbna t-tiġrib għafas,
sa ġo fina l-ġlieda ħraxet,
sirna qisna mrassa f’qafas.
Tħalli qatt li l-għadu jegħleb
lill-bnedmin, sebħ il-ħolqien;
u bil-qerq u t-tagħwiġ tiegħu
miegħu jkaxkar fit-telfien.
Iżda għamel li, bħal Pietru,
l-anġlu t’Alla jkollna qrib,
jew bħal Pawlu fuq ix-xini,
biex neħilsu mit-tiġrib.
Lill-Missier infaħħru u ‘l Ibnu
u ‘l Ispirtu, għax qaddsuna;
niżżu ħajr magħhom lill-anġli
li qegħdin biex iħarsuna. Ammen.
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SALMODIJA
Ant. 1: Il-Mulej jibgħatlek l-anġlu tiegħu biex imexxik fit-triq.
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: Il-Mulej jibgħatlek l-anġlu tiegħu biex imexxik fit-triq.
Ant. 2: Imbierek Alla, li bagħat l-anġlu tiegħu u ħeles lill-qaddejja tiegħu li ttamaw
fih.
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; *
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bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.
Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.
Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.
Bierku, nida u borra, il-Mulej; *
bierku, silġ u bard, il-Mulej.
Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.
Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.
Ħa tbierek l-art il-Mulej, *
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.
Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.
Bierku, għejun, il-Mulej; *
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.
Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.
Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej.
Bierek, Iżrael, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.
Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.
Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.
Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.
Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.
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Ant. 2: Imbierek Alla, li bagħat l-anġlu tiegħu u ħeles lill-qaddejja tiegħu li ttamaw
fih.
Ant. 3: Anġli u eżerċti kollha tas-sema, faħħru l-Mulej.
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: Anġli u eżerċti kollha tas-sema, faħħru l-Mulej.
LEZZJONI QASIRA

Eż 23:20-21a

Se nibgħat anġlu quddiemek biex iħarsek fit-triq u jwasslek fil-post li jien
ħejjejt. Qis li tagħtih wiċċ u tisma kliemu.
RESPONSORJU QASIR
R/. Quddiem l-anġli rrid ngħannilek, * Mulej Alla tiegħi. Quddiem.
V/. U nrodd ħajr lil ismek. * Mulej Alla tiegħi. Glorja. Quddiem.
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Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Huma lkoll spirti qaddejja, mibgħuta biex jaqdu lil dawk li għandhom jiksbu
b’wirt is-salvazzjoni.
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:
Huma lkoll spirti qaddejja, mibgħuta biex jaqdu lil dawk li għandhom jiksbu
b’wirt is-salvazzjoni.
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PREĊI
Infaħħru lill-Mulej, li quddiemu għandu l-qtajja ta’ l-anġli jaqduh, u nitolbuh biex
dawn il-ministri glorjużi tiegħu jagħtuna l-għajnuna matul il-vjaġġ tagħna f’din ilħajja:
Bierku l-Mulej, anġli tiegħu kollha.
O Alla, int ordnajt lill-anġli tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha:
- mexxina llum fil-mogħdijiet tiegħek u tħalliniex nitfixklu.
Missier, l-anġli tagħna dejjem jaraw wiċċek fis-smewwiet:
- agħmel li aħna qatt ma nieqfu nfittxu wiċċek.
O Alla, uliedek għad ikunu bħall-anġli fis-sema:
- agħtina qalb safja f’ġisem safi.
O Alla, ibgħat lil Mikiel, il-prinċep il-kbir, biex jgħin lill-poplu tiegħek:
- ħa jħarsu fit-taqbida kontra x-xitan u l-anġli tiegħu.
Missierna
Talba
O Alla, bi provvidenza ta’ l-għaġeb, int jogħġbok tibgħatilna l-anġli qaddisa
tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li żżommna
dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissieħbu magħhom 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. 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 Jien qist sewwa l-mixi tiegħi, u rġajt lura lejn il-preċetti tiegħek.
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.
Ant.1 Jien qist sewwa l-mixi tiegħi, u rġajt lura lejn il-preċetti tiegħek.
Ant.2 Biża’ u tregħid jiġu fuqi; ismagħni u weġibni, Mulej.
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, *
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fiha m'hemmx ħlief ħsara u dwejjaq.
Il-ħerba tinsab ġo nofsha, *
moħqrija u qerq ma jwarrbux mill-misraħ tagħha.
Glorja.
Ant.2 Biża’ u tregħid jiġu fuqi; ismagħni u weġibni, Mulej.
Ant.3 Lil Alla nsejjaħ, u l-Mulej isalvani.
II
M'huwiex xi għadu dak li jċanfarni; *
li kien hekk, kont nissaporti.
M'hux xi wieħed kontrija dak li jkasbarni; *
li kien hekk, kont ninħeba minnu.
Imma int, wieħed bħali, *
sieħbi u ħabib tal-qalb,
li kont nitgħaxxaq nitkellem miegħek, *
ħaġa waħda konna nkunu fid-dar ta' Alla.
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, †
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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.
Ant.3 Lil Alla nsejjaħ, u l-Mulej isalvani.
Fid-Disgħa ta’ filgħodu
LEZZJONI QASIRA Atti 5:17-20
Qam il-qassis il-kbir, u dawk ta’ madwaru kollha li kienu mill-partit tasSadduċej, u, mimlijin ħeġġa, tefgħu idejhomfuq l-Appostli u xeħtuhom fil-ħabs
pubbliku. Iżda billejl l-anġlu tal-Mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs, u ħariġhom ‘il
barra u qalilhom: Morru fit-tempju, u xandru lill-poplu l-ħwejjeġ kollha ta’ din
il-ħajja.
V/. Quddiem l-anġli rrid ngħannilek, Alla tiegħi.
R/. Nadurak fis-santwarju tiegħek, u l-ħajr inroddlok.
F’Nofsinhar
LEZZJONI QASIRA

Atti 12:7

F’daqqa waħda tfaċċa anġlu tal-Mulej, u dawl idda mal-kamra. L-anġlu
ta’ daqqa lil Pietru fuq ġenbu, qajjmu u qallu: Qum malajr. U l-ktajjen waqgħu
minn ma jdejh.
V/. Il-Mulej bagħat l-anġlu tiegħu.
R/. U ħelisni minn id Erodi.
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Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
LEZZJONI QASIRA Atti 10:3-5
F’xi t-tlieta ta’ wara nofsinhar, Kornelju kellu dehra li fiha ra b’mod ċar
anġlu ta’ Alla dieħel ħdejh u jsejjaħlu: Kornelju! Hu ċċassa jħares lejh kollu
biża, u qal: Dan x’inhu, Mulej? L-anġlu qallu: It-talb tiegħek u l-opri tiegħek
ta’ karità telgħu quddiem Alla u ftakar fik. Mela issa ibgħat xi rġiel f’Ġaffa,
biex iġibu minn hemm lil wieħed Xmun, li jgħidulu wkoll Pietru.
V/. Id-duħħan ta’ l-inċens tela’ mat-talb tal-qaddisin.
R/. Minn id l-anġlu quddiem Alla.
Talba
O Alla, bi provvidenza ta’ l-għaġeb, int jogħġbok tibgħatilna l-anġli qaddisa
tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li żżommna
dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissieħbu magħhom fl-hena tas-sema. 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. Hallelujah.
INNU
Infaħħru l-anġli li l-Missier jagħtina
biex jgħassu fuqna, dgħajfa w mingħajr ħila,
u jmexxu l-passi tagħna bgħid minn-nases
ta’ l-għadu ħajjen.
Għax hu, li tkabbar bih innifsu w tkeċċa
mill-post ta’ ġieħ quddiem it-tron ta’ l-Għoli,
għajjur għalina jfittex li jwarrabna
mit-triq tas-sema.
Għassies maħbub, kun magħna w ishar fuqna
billejl, binhar, tħallina qatt weħidna;
ħarisna mit-taħbit u żommna dejjem
fis-sliem u l-hedu.
Tifħir u setgħa ‘l Alla, ġieħ u glorja
lit-tjieba li jurina bl-anġli tiegħu;
ikun imbierek b’radd ta’ ħajr għal dejjem
mill-ħlejjaq kollha. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: L-anġlu tal-Mulej jgħasses madwar dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom.
Salm 33 (34)
I
Kull ħin inbierek il-Mulej; *
tifħiru dejjem fuq fommi.
Bil-Mulej tiftaħar ruħi; *
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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.1 L-anġlu tal-Mulej jgħasses madwar dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom.
Ant.2 Niżżi ħajr lill-Mulej, għax bagħat l-anġlu tiegħu jħarisni.
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 lejn il-ħżiena,
biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom.
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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. 2: Niżżi ħajr lill-Mulej, għax bagħat l-anġlu tiegħu jħarisni.
Ant. 3: Bierku lil Alla tas-sema, u roddulu ħajr quddiem il-ħlejjaq kollha, għax
wera magħkom il-ħniena tiegħu.
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.
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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: Bierku lil Alla tas-sema, u roddulu ħajr quddiem il-ħlejjaq kollha, għax
wera magħkom il-ħniena tiegħu.
LEZZJONI QASIRA

Apok 8:3-4

Ġie anġlu, b’ċensier tad-deheb, u qagħad fuq l-artal; u tawh ħafna inċens
biex joffrih mat-talb tal-qaddisin kollha fuq l-artal tad-deheb ta’ quddiem ittron ta’ Alla. U d-duħħan ta’ l-inċens tela’ mat-talb tal-qaddisin minn id l-anġlu
quddiem Alla.
RESPONSORJU QASIR
R/. Il-Mulej Alla * Jibgħatlek l-anġli tiegħu. Il-Mulej.
V/. Biex iħarsuk fi triqatek kollha. * Jibgħatlek l-anġli tiegħu. Glorja. Il-Mulej.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
L-anġli tagħhom dejjem jaraw wiċċ Missieri li hu fis-smewwiet.
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:
L-anġli tagħhom dejjem jaraw wiċċ Missieri li hu fis-smewwiet.
PREĊI
Nitolbu lill-Mulej, biex flimkien ma’ l-anġli, li jagħmlu l-ordni tiegħu, inħejju
qalbna dejjem iżjed ħalli nisimgħu leħen il-kelma tiegħu. U b’radd ta’ ħajr
ngħidulu:
Ma’ l-anġli ntennu l-innu tal-glorja tiegħek.
O Alla, int għamilt l-anġli messaġġiera ta’ l-għeġubijiet tiegħek:
- agħmel li, bl-għajnuna tagħhom, aħna wkoll inħabbru l-għemejjel kbar tiegħek
lill-bnedmin.
Mulej, fl-għoli tas-sema l-anġli tiegħek qatt ma jieqfu jfaħħru l-qdusija tiegħek:
- agħtina li tifħirek jinstema’ l-ħin kollu fil-Knisja tiegħek.
Int tibgħat l-anġli biex iħarsu lill-qaddejja tiegħek fi triqathom kollha:
- agħmel li kull min jinsab fil-vjaġġ jibqa’ qawwi u sħiħ u jasal bis-sliem u l-ferħ.
Int bgħatt l-anġli jxandru s-sliem lill-bnedmin:
- qabbadhom jagħtu dejjem pariri ta’ paċi lill-gvernijiet u lill-popli.
Int għad tibgħat l-anġli biex jiġbru l-maħturin tiegħek mill-erbat irjieħ tad-dinja:
- agħmel li kull wieħed u waħda minn uliedek ikunu fost il-magħżulin tiegħek.
Missierna
Talba
O Alla, bi provvidenza ta’ l-għaġeb, int jogħġbok tibgħatilna l-anġli qaddisa
tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li żżommna
dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissieħbu magħhom fl-hena tas-sema. 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.
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TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM
L-ERBGĦA
V. O Alla, ejja eħlisni.
R. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.
Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li 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.
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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’ lixxitan.
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RESPONSORJU QASIR
Barra żmien il-Għid:
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.
F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.
Fi żmien il-Għid:
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).
KANTIKU EVANĠELIKU

Lq. 2,29-32

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel
Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *
imur fis-sliem, skond kelmtek;
għaliex għajnejja raw *
is-salvazzjoni tiegħek,
li int ħejjejt *
għall-popli kollha:
dawl biex idawwal il-ġnus, *
u glorja tal-poplu tiegħek Israel.
Glorja.
Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).
Talba
Mulej Ġesù Kristu, int b’qalb ħelwa u umli toffri madmad ħelu u toqol ħafif
lil min jimxi warajk; ilqa’ x-xewqat qaddisa u l-ħidmiet li għamilna llum u agħtina
li nistrieħu fis-sliem biex inqumu aktar ħfief għas-servizz tiegħek. Int li tgħix u
ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R. Ammen.
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Wara t-talba tingħad il-barka:
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.
R. Ammen.
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda
mill-antifoni tal-Madonna.
Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,
int bieb illi jagħti għas-sema,
int kewkba tal-baħar, Marija!
Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,
għajnuna tal-poplu l-maħtur,
li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek
fis-siegħa li lqajt it-tislima
li tak Gabrijel, u bqajt xebba,
kif qabel, hekk wara t-tnissil.
Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.
jew
Is-sliem, o Sultana
tas-sema, Sidt l-anġli;
int l-għerq u l-bieb safi
mnejn ġie dawl id-dinja.
O Verġni glorjuża,
ta’ ġmiel u sbuħija,
is-sliem għalik! Itlob
lil Kristu għalina.
jew
Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;
ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.
Lilek ingħajjtu,
għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu
f’dan il-wied ta’ dmugħ.
Ejja, mela, avukata tagħna,
dawwar lejna
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;
u wrina, wara dan it-turufnament,
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lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.
O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.
jew
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,
Omm qaddisa ta’ Alla:
la twarrabx minn quddiemek
it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,
o Verġni glorjuża u mbierka.
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