25 ta’ Jannar
IL-KONVERŻJONI TAL-APPOSTLU MISSIERNA SAN PAWL
FESTA
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
Salm 94 (95)
Ant. Infaħħru lil Alla tagħna fil-konverżjoni ta’ l-Imgħallem tal-ġnus.
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 Alla tagħna fil-konverżjoni ta’ l-Imgħallem tal-ġnus.
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 lil Alla tagħna fil-konverżjoni ta’ l-Imgħallem tal-ġnus.
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 Alla tagħna fil-konverżjoni ta’ l-Imgħallem tal-ġnus.
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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. Infaħħru lil Alla tagħna fil-konverżjoni ta’ l-Imgħallem tal-ġnus.
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 Alla tagħna fil-konverżjoni ta’ l-Imgħallem tal-ġnus.
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 Alla tagħna fil-konverżjoni ta’ l-Imgħallem tal-ġnus.

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
Fit-taħbit ta’ din il-ħajja,
lejk, Missierna Pawlu, nersqu,
b’tama kbira li mis-sema
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tieqaf magħna bit-talb tiegħek.
Aħna nafu li l-imħabba
t’Alla tqanqlek biex tħarisna,
għax jekk, qabel, ħbatt għall-aħwa,
b’għożża kbira mbagħad ħaddanthom.
La tinsiex ir-rabta sħiħa
li żmien twil għaqqditek magħna;
ibqa’ ħeġġeġ fina l-grazzja
li ġibt fostna w żrajt mal-fidi.
Bit-talb qawwi tiegħek żommna
magħqudin ilkoll fl-imħabba;
kull tilwim minn fostna biegħed,
u kull għelt li jġib il-firda.
Int, li ħajtek offrejt ‘l Alla,
Mgħallem kbir, maħbub mill-popli,
ibqa’ llum u dejjem, Pawlu,
difensur u patrun tagħna.
Glorja lill-Missier, lill-Iben,
lill-Ispirtu, Alla wieħed:
hu jseħibna fl-hena miegħek,
jekk nitqabdu tajjeb bħalek. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Min int, Mulej? Jiena Ġesù, li int qiegħed tippersegwitah; iebsa għalik li
teħodha kontra n-niggieża.
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, *
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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. 1: Min int, Mulej? Jiena Ġesù, li int qiegħed tippersegwitah; iebsa għalik li
teħodha kontra n-niggieża.
Ant.2: Mur, Ħananija, u staqsi għal Sawl; dan qiegħed jitlob: hu għodda magħżula
minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u s-slaten u quddiem ulied Iżrael.
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 iċaqlaq rasu.
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U lkoll jimtlew bil-biża’ ta’ Alla,
għemilu jxandru, *
u jifhmu sewwa kull ma għamel.
Jifraħ il-ġust fil-Mulej u fih jistkenn; *
jiftaħru dawk kollha ta' qalbhom safja.
Glorja.
Ant.2: Mur, Ħananija, u staqsi għal Sawl; dan qiegħed jitlob: hu għodda magħżula
minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u s-slaten u quddiem ulied Iżrael.
Ant. 3: Pawlu beda jxandar ‘il Ġesù fis-sinagogi, u jħawwad lill-Lhud bil-provi li
kien iġibilhom li Ġesù hu l-Messija.
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; *
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.

5

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: Pawlu beda jxandar ‘il Ġesù fis-sinagogi, u jħawwad lill-Lhud bil-provi li
kien iġibilhom li Ġesù hu l-Messija.
V/. Ħanin u twajjeb il-Mulej.
R/. Idum ma jagħdab u kollu mogħdrija.
LEZZJONI 1
Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin Gal 1:11-24
Irrivelali lil Ibnu biex inħabbru
Dan ngħarrafkom, ħuti: l-Evanġelju li ħabbartilkom jien m'huwiex
Evanġelju tal-bnedmin. Għaliex jiena mhux mingħand bniedem irċevejtu jew
tgħallimtu, imma kien irrivelat lili minn Ġesù Kristu.
Intom smajtu bl-imġiba tiegħi meta kont għadni fir-reliġjon Lhudija, kif
kont nippersegwita bis-sħiħ il-Knisja ta' Alla u nfittex li nħarbatha, u kemm
kont 'il quddiem fir-reliġjon Lhudija fost il-poplu tiegħi, aktar minn sħabi
kollha ta' mpari, imġennen kif kont għat-tradizzjonijiet ta' missirijieti.
Iżda meta dak li għażilni sa minn ġuf ommi, u li sejjaħli permezz talgrazzja tiegħu, għoġbu jirrivelali lil Ibnu biex inħabbru fost il-ġnus, minnufih,
bla ma qgħadt infittex li nieħu parir mingħand bnedmin tal-laħam u d-demm,
bla ma tlajt Ġerusalemm għand dawk li kienu appostli qabli, jiena mort flGħarabja, u mbagħad erġajt lura lejn Damasku. Mbagħad, tliet snin wara, tlajt
Ġerusalemm inżur lil Kefa, u bqajt miegħu ħmistax-il ġurnata; mill-appostli loħra ma rajt lil ħadd ħlief lil Ġakbu, ħu l-Mulej. F'dan li qiegħed niktbilkom,
nixhed quddiem Alla li m'iniex nigdeb.
Mbagħad mort fl-inħawi tas-Sirja u taċ-Ċiliċja. Il-knejjes ta' Kristu filLhudija kienu għadhom qatt ma rawx wiċċi; kienu semgħu biss jingħad li: "dak
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li darba kien jippersegwitana, issa qiegħed iħabbar il-fidi li darba hu ried
jeqred”; u huma faħħru lil Alla minħabba fija.
RESPONSORJU

ara Mt 4:18. 19

R/. L-Evanġelju li ħabbartilkom jiena m’huwiex evanġelju tal-bnedmin. * Għaliex
jiena mhux mingħand bnedmin irċevejtu jew tgħallimtu, imma kien irrivelat lili
minn Ġesù Kristu.
V/. Is-sewwa ta’ Kristu hu fija, ħabbartilkom l-Evanġelju ta’ Alla. * Għaliex jiena
mhux mingħand bnedmin irċevejtu jew tgħallimtu, imma kif irrivelat lili minn
Ġesù Kristu.
LEZZJONI II
Qari mill-Omiliji ta’ l-Isqof San Ġwann Kriżostmu
Pawlu stabar b’kollox għal Kristu
Pawlu jurina wisq aħjar minn kulħadd x’inhu l-bniedem, kemm hija kbira nnatura tagħna, safejn għandha l-ħila tasal il-qawwa tal-bniedem. Minn jum għallieħor kien jitla’ aktar fil-għoli, jikber fil-ħeġġa, u jitqabad bi ħrara dejjem ġdida
kull meta jheddu xi periklu, kif hu nnifsu stqarr: Waqt li ninsa lil ta’ warajja kollu,
jiena nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm quddiemi. Meta ra li l-mewt
waslet fuqu, huwa ħeġġeġ lill-oħrajn biex jaqsmu miegħu fil-ferħ u l-hena, u
qalilhom: Intom ukoll għandkom tifirħu u tithennew miegħi. U feraħ ukoll meta ra
ma’ wiċċu l-perikli, it-tkasbir u t-tmaqdir, u kiteb lill-Korintin u qalilhom: Nifraħ
b’dak li hu dgħajjef fija, bit-tagħjir, bil-persekuzzjonijiet; lil dawn l-istess ħwejjeġ
sejjħilhom armi tal-ġustizzja, filwaqt li wriena l-frott tassew kbir li kiseb bihom.
Fit-tnassis kollu ta’ l-għedewwa, huwa ħareġ ferħan u rebbieħ minn kull
taħbit. Kull meta jaqta’ s-swat, jew jiġi mżeblaħ u mgħajjar, kien jiftaħar qisu
qiegħed jagħmel festa ta’ trijonf u jifrex ħafna stendardi tar-rebħa, u kien jinfexx
fir-radd ta’ ħajr lil Alla, u jgħid: Niżżi ħajr lil Alla, li jmexxina dejjem fir-rebħ. Iċċanfir u t-tmaqdir li kien jaqla’ minħabba l-ħeġġa tiegħu fil-predikazzjoni, kien
jilqagħhom aktar milli aħna nfittxu l-ġieħ li jogħġobna, u kien jixtieq il-mewt aktar
milli aħna nixtiequ l-ħajja, il-faqar aktar mill-għana, it taħbit wisq aktar milli
ħaddieħor ifittex il-mistrieħ wara t-taħbit. Ħaġa waħda biss kienet twerwru bilbiża’: dik li jriegħex lil Alla, xejn u xejn iżjed. Għalhekk ukoll xejn iżjed ma kien
jixtieq ħlief li jogħġob dejjem lil Alla.
L-imħabba ta’ Kristu kienet l-akbar għaxqa tiegħu: biha kien iqis ruħu bħala
l-bniedem l-aktar hieni fost kulħadd; mingħajrha, anqas jekk ikun mal-mexxejja u
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l-kbarat ma kien isib l-hena tiegħu. Kien aktar jagħżel ikollu din l-imħabba u
joqgħod l-aħħar wieħed, anzi wieħed mill-ikkastigati, milli jiċċaħħad minn din limħabba u jkun fost l-aqwa nies li jistħoqqilhom l-ogħla ġieħ.
Għalih, l-akbar uġigħ ta’ qalb kien li jonqos minn din l-imħabba; dan għalih
kien l-infern, din biss il-piena dan biss il-kastig bla qjies li ma kienx jiflaħ għalih.
Iżda mbagħad, l-hena ta’ l-imħabba ta’ Kristu kien il-ħajja tiegħu, id-dinja tiegħu,
l-anġlu tiegħu, ġidu kollu ta’ issa u li ġej, is-saltna u l-wirt imwiegħed tiegħu, kull
ħaġa tajba li seta’ jistenna; barra minn din l-imħabba, xejn ma kien idejjqu jew
iferrħu, xejn ma kien iħoss iebes jew ħelu fid-dinja.
Bħalma aħna narmu l-ħaxix li jkun niten, hekk hu kien imaqdar dak kollu li
għandna taħt għajnejna. Lill-istess tiranni, lill-popli li jqumu kontra tiegħu, kien
iqishom bħallikieku nemus.
Il-mewt, l-uġigħ u l-kotra ta’ tbatijiet, dan kollu kien iżommu bħallikieku
logħob tat-tfal sakemm ikollu xi jbati għal Kristu.
RESPONSORJU 1Tim 1:13-14; 1 Kor 15:9
R/. Jiena sibt il-ħniena, għax dak li għamilt għamiltu bla ma kont naf, billi kont
għadni ma nemminx; anzi * Lili l-grazzja ta’ Sidna ġiet mogħtija bil-kotra,
flimkien mal-fidi u ma’ l-imħabba, li hi fi Kristu Ġesù.
V/. Ma jistħoqqlix nissejjaħ appostlu, għaliex kont naħqar lill-Knisja ta’ Alla. *
Lili l-grazzja ta’ Sidna ġiet mogħtija bil-kotra flimkien mal-fidi u ma’ l-imħabba, li
hi fi Kristu Ġesù.
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 *
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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: *
ma jkolli qatt għax ninfixel.

TALBA
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O Alla, int għallimt id-dinja kollha bil-priedki ta’ l-Appostlu Missierna San
Pawl, li llum qegħdin niċċelebraw il-koverżjoni tiegħu: agħmel li aħna nimxu fuq
l-eżempju tiegħu, biex inkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha.
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. Hallelujah.
INNU
Mgħallem qaddis, mexxina f’ħajja xierqa,
u dawwar, Pawlu, ħsiebna lejn is-sema,
sa ma naraw, fid-dehra sħiħa tiegħu,
dak li f’din l-art qegħdin naraw bħal f’mera.
Lit-Trinità qaddisa, Alla wieħed,
tifħir u sebħ jingħata, ġieħ u qawwa,
u lilu waħdu s-setgħa fuq il-ħlejjaq,
kif kien mill-bidu, issa w jibqa’ għal dejjem. Ammen.
SALMODIJA
Ant. 1: Jien naf f’min emmint, u naf sewwa li l-imħallef ġust jista’ jħares it-teżor li
ġie fdat f’idejja, sa ma jasal dak il-jum.
Salm 62 (63), 2-9
Alla, Alla tiegħi int; *
lilek ħerqan infittex.
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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: Jien naf f’min emmint, u naf sewwa li l-imħallef ġust jista’ jħares it-teżor li
ġie fdat f’idejja, sa ma jasal dak il-jum.
Ant. 2: Biżżejjed għalik, Pawlu, il-grazzja tiegħi, għax il-qawwa tiegħi tidher flaqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef.
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: Biżżejjed għalik, Pawlu, il-grazzja tiegħi, għax il-qawwa tiegħi tidher flaqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef.
Ant. 3: Il-grazzja ta’ Alla fija ma sefgħetx fix-xejn, iżda l-grazzja tiegħu hi dejjem
miegħi.
Salm 149
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *
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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.
Glorja.
Ant. 3: Il-grazzja ta’ Alla fija ma sefgħetx fix-xejn, iżda l-grazzja tiegħu hi dejjem
miegħi.
LEZZJONI QASIRA Atti 26:16b-18
Jien għalhekk dhertlek, biex nagħmlek ministru u xhud tad-dehra li fiha
rajtni u ta’ dak li fihom għad nidhirlek. Neħilsek mill-poplu u mill-ġnus pagani li
għandhom qiegħed nibagħtek, biex tiftħilhom għajnejhom ħalli jerġgħu lura middlam u mis-setgħa tax-xitan u jduru lejn Alla u, bil-fidi tagħhom fija, jiksbu lmaħfra tad-dnubiet u jkollhom sehem ma’ dawk li huma kkonsagrati lil Alla.
RESPONSORJU QASIR
R/. Int għodda magħżula ta’ Kristu, * Appostlu Missierna San Pawl. Int għodda.
V/. Int xandart il-verità fid-dinja kollha. * Appostlu Missierna San Pawl. Glorja.
Int għodda.
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Illum b’ferħ kbir qegħdin infakkru l-konverżjoni ta’ l-Appostlu Missierna San
Pawl, li minn persekutur tal-Knisja l-Mulej għamlu għodda magħżula tiegħu.
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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:
Illum b’ferħ kbir qegħdin infakkru l-konverżjoni ta’ l-Appostlu Missierna San
Pawl, li minn persekutur tal-Knisja l-Mulej għamlu għodda magħżula tiegħu.
PREĊI
Ħuti għeżież, bil-ħidma ta’ l-Appostli sirna werrieta tas-sema. Inroddu ħajr lil Alla
għall-ġid kollu li tana, u ngħidulu:
Lilek tfaħħar, Mulej, il-ġemgħa ta’ l-Appostli.
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Infaħħruk, Mulej, għax permezz ta’ l-Appostli għaddejt lilna l-mejda tal-Ġisem u
d-Demm tiegħek,
- li bihom tgħajjixna u ssaħħaħna.
Lilek tfaħħar, Mulej, il-ġemgħa ta’ l-Appostli.
Infaħħruk, Mulej, għax l-Appostli ħejjew għalina l-mejda tal-kelma tiegħek.
- li biha nimtlew bid-dawl u l-ferħ.
Lilek tfaħħar, Mulej, il-ġemgħa ta’ l-Appostli.
Infaħħruk, Mulej, għax fuq l-Appostli bnejt il-Knisja qaddisa tiegħek.
- li fiha lkoll ningħaqdu f’ġisem wieħed.
Lilek tfaħħar, Mulej, il-ġemgħa ta’ l-Appostli.
Infaħħruk, Mulej, għax bl-Appostli tajtna l-ħasil tal-Magħmudija u l-indiema,
- li bih nitnaddfu minn dnubietna kollha.
Lilek tfaħħar, Mulej, il-ġemgħa ta’ l-Appostli.
Missierna
Talba
O Alla, int għallimt id-dinja kollha bil-priedki ta’ l-Appostlu Missierna San
Pawl, li llum qegħdin niċċelebraw il-koverżjoni tiegħu: agħmel li aħna nimxu fuq
l-eżempju tiegħu, biex inkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha.
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
Salmodija tas-Sibt tat-II ġimgħa
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.
Ant. Sawl, ħija, il-Mulej Ġesù, li deherlek fit-triq, bagħatni biex int terġa’ tieħu ddawl u timtela bl-Ispirtu s-Santu.
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.
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Ant. Huwa u sejjer Sawl, kif kien qrib Damasku, f’daqqa waħda għall-ħabta ta’
nofsinhar dawl kbir mis-sema idda madwaru.
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. Il-Mulej qal lil Sawl: Jien Ġesù ta’ Nazaret, li int qiegħed tippersegwitah.
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; *
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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;
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,
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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
Ant. Sawl, ħija, il-Mulej Ġesù, li deherlek fit-triq, bagħatni biex int terġa’ tieħu ddawl u timtela bl-Ispirtu s-Santu.

LEZZJONI QASIRA 2 Kor 5:19b-20
Niżżi ħajr lil Kristu Ġesù Sidna, li tani l-qawwa għal dan ix-xogħol, u li
deherlu li kien jistħoqqli nkun imqiegħed għax-xogħol tal-qadi tiegħu, jien, li
qabel kont inkasbru, inħabbtu u nżebilħu ; iżda sibt il-ħniena.
V/. Ifirħu u thennew, jgħid il-Mulej.
R/. Għax isimkom miktub fis-sema.
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F’Nofsinhar
Ant. Huwa u sejjer Sawl, kif kien qrib Damasku, f’daqqa waħda għall-ħabta ta’
nofsinhar dawl kbir mis-sema idda madwaru.
LEZZJONI QASIRA

I Tim 1:14-15

Lili l-grazzja ta’ Sidna ġiet mogħtija bil-kotra, flimkien mal-fidi u ma’ limħabba li hi fi Kristu Ġesù. Din hija kelma ta’ min jemminha u jilqagħha
għalkollox : li Kristu Ġesù ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin ; u fosthom, jien
l-ewwel wieħed.
V/. Mulej, int tixgħel il-musbieħ tiegħi.
R/. Alla tiegħi, dawwal id-dlam tiegħi.
Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar
Ant. Il-Mulej qal lil Sawl: Jien Ġesù ta’ Nazaret, li int qiegħed tippersegwitah.
LEZZJONI QASIRA 1 Tim 1:16
Jien sibt il-ħniena, biex fija, bħala l-ewwel wieħed, Kristu Ġesù jagħmel
wirja tas-sabar kollu tiegħu, b’eżempju għal dawk li kienu għad iridu jemmnu fih
biex ikollhom il-ħajja ta’ dejjem.
V/. Għal dejjem, Mulej, insebbaħ ismek.
R/. Għax kbira hi t-tjieba tiegħek miegħi.

Talba
O Alla, int għallimt id-dinja kollha bil-priedki ta’ l-Appostlu Missierna San
Pawl, li llum qegħdin niċċelebraw il-koverżjoni tiegħu: agħmel li aħna nimxu fuq
l-eżempju tiegħu, biex inkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha.
Bi Kristu Sidna. Ammen.
Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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