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L-ERBGĦA 

TAT-II ĠIMGHA TAR-RANDAN 

Salmodija tal-Erbgħa tat-II ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina: ejjew nadurawh.  

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  

ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 

Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina: ejjew nadurawh.  

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 

Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina: ejjew nadurawh.  

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 

Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  

 

Ant. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina: ejjew nadurawh.  
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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.  

 

 

 

 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  

  

INNU 

 

Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,  

li l-Mulej qiegħed jagħtina,  

sabiex fih is-saħħa dgħajfa  
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ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa. 

 

Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,  

mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;  

fih innaddfu l-qalb mill-ħtija  

bit-tagħkis, bit-talb u ndiema. 

 

Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar  

bit-taħriġ qaddis li bdejna,  

biex fil-ġisem u fl-ispirtu  

nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.  

 

Lilek, Trinità ħanina,  

b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;  

ġedded fina ‘l qalbna niedma,  

biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.  

 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Aħna nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew il-fidwa ta’ ġisimna. 

 

 

 

 

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. 
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Inħall imbagħad ilsieni, u jien għedt: * 

"Għarrafni, Mulej, it-tmiem tiegħi, 

u kemm hu twil żmien il-jiem tiegħi, * 

ħa nkun naf kemm xejn ma niswa. 

 

Ara, tul xibrejn għamiltli jiemi, † 

żmien ħajti qisu xejn quddiemek. * 

Tassew, daqsxejn ta' nifs kull bniedem. 

Bħal dell jgħaddi l-bniedem, † 

għalxejn joqgħod jitħabat, * 

jaħżen il-ġid bla ma jaf min għad jiġbru. 

 Glorja. 

 

Ant. 1: Aħna nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew il-fidwa ta’ ġisimna.  

Ant. 2: Isma’, Mulej, it-talba tiegħi; agħti widen għad-dmugħ tiegħi. 

 

II 

 

U issa, Mulej, jien x'nistenna? * 

Fik biss hija t-tama tiegħi. 

Eħlisni minn ħtijieti kollha, * 

titlaqnix għaż-żebliħ ta' l-iblah. 

Niskot jien, ma niftaħx ħalqi, * 

għax dan hu għemil tiegħek. 

 

Warrab minni d-daqqiet tiegħek; * 

mifni jien bis-swat ta' idejk.  

B'kastig tal-ħażen int tgħakkes il-bniedem, † 

bħal kamla tgħarraqlu ġmielu. * 

Tassew, daqsxejn ta' nifs kull bniedem. 

 

Isma', Mulej, it-talba tiegħi, † 

agħti widen għall-għajta tiegħi, * 

tibqax trux għad-dmugħ tiegħi. 

Għax jien m'hux ħlief mistieden għandek, * 

barrani, bħal missirijieti kollha. 

Warrab ħarstek minn fuqi, biex nieħu n-nifs, * 

qabel ma nitlaq u nintemm għalkollox." 

 Glorja. 
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Ant. 2: Isma’, Mulej, it-talba tiegħi; agħti widen għad-dmugħ tiegħi. 

Ant. 3: Nittama fit-tjieba ta’ Alla għal dejjem.  

 

Salm 51 (52) 

 

Xi trid tiftaħar, bniedem b'saħħtek, * 

bi ħżunitek kontra t-twajjeb? 

Dejjem ħsiebek kif tagħmel id-deni, * 

lsienek bħal xafra taqta', ja qarrieq! 

Tħobb il-ħażen aktar mit-tajjeb, 

 u l-gideb aktar mis-sewwa. 

Tħobb kull xorta ta' kliem ta' ħsara, * 

ilsien qarrieq! 

 

Imma Alla jxejjnek għal dejjem, † 

jaħtfek u jaqilgħek 'il barra minn għamartek, * 

jeqirdek minn art il-ħajjin. 

Il-ġusti mbagħad iħarsu miblugħa, * 

u jidħku bih u jgħidu: 

 "Araw il-bniedem  

li m'għamilx 'l Alla fortizza tiegħu, * 

 imma ttama fl-għana kbir tiegħu, 

qiegħed f'ġidu l-qawwa tiegħu!" 

  

Imma jien, bħal siġra taż-żebbuġ 

li tħaddar fid-dar ta' Alla, * 

 nittama fit-tjieba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem. 

Infaħħrek għal dejjem għax dan int għamiltu; * 

inxandar ismek quddiem ħbiebek, għax hu tajjeb.  

 Glorja. 

 

Ant. 3: Nittama fit-tjieba ta’ Alla għal dejjem.  

 

V/. Erġgħu duru lejn Alla u indmu. 

R/. Iġġeddu fil-qalb u fl-ispirtu. 

 

LEZZJONI 1 
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Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu    Eż 17: 1-16 

 

L-ilma mill-blat. Il-ġlieda kontra l-Għamalekin 

 

 F’dawk il-jiem: Il-ġemgħa kollha ta' wlied Iżrael telqu fid-deżert ta' Sin, 

jimxu u jieqfu skond ma jgħidilhom il-Mulej, u waqfu f'Rafidim. Hemmhekk 

ma kienx hemm ilma x'jixorbu. Il-poplu ħadha kontra Mosè, u qalulu: 

“Agħtina ilma x'nixorbu!” Mosè weġibhom: “Għaliex teħduha miegħi u 

ġġarrbu l-Mulej?” Hemmhekk il-poplu qabdu l-għatx, u gemgem kontra Mosè 

u qal: “Għalfejn tellajtna hawn mill-Eġittu? Biex toqtol lilna, 'l uliedna u l-

bhejjem tagħna bil-għatx?  

 Mosè għajjat quddiem il-Mulej u qal: “X'se nagħmel lil dan il-poplu? Ftit 

ieħor u jħaġġruni.” Il-Mulej qal lil Mosè: “Għaddi minn quddiem il-poplu u ħu 

miegħek xi whud mix-xjuħ ta' Iżrael; ħu f'idejk il-ħatar li bih kont drabt ix-

xmara tan-Nil, u mur. Arani, jien noqgħod hemm quddiemek, fuq il-blat 

f'Ħoreb; u int aħbat il-blat u toħroġ minnu l-ilma, u jixrob il-poplu.” Mosè 

hekk għamel quddiem ix-xjuħ ta' Iżrael. U l-post semmewh: 'Massah u 

Meribah, għax hemm tlewwmu wlied Iżrael u ġarrbu lill-Mulej meta qalu: “Il-

Mulej fostna jew le?” 

  Il-poplu ta' Għamalek qam u tqabad ma' Iżrael f'Rafidim. Mosè qal lil 

Ġożwè: “Agħżel irġiel għat-taqbida u mur tqabad ma' Għamalek; jien noqgħod 

wieqaf fuq il-quċċata ta' l-għolja, bil-ħatar ta' Alla f'idejja.”  

 Ġożwè għamel kif qallu Mosè, u mar jitqabad ma' l-Għamalekin. Mosè, 

Aron u Ħur telgħu fuq il-quċċata ta' l-għolja. Kull meta Mosè kien jerfa' idejh, 

Iżrael kien jirbaħ; u kull meta kien iniżżel idejh kienu jirbħu l-Għamalekin. 

Meta jdejn Mosè bdew jitqalu, ħadu ġebla u qegħduhielu taħtu, u hu qagħad 

bilqiegħda, waqt li Aron u Ħur żammewlu jdejh, wieħed kull naħa. Hekk idejh 

baqgħu sodi merfugħa sa nżul ix-xemx. U Gożwè qered lil Għamalek u l-poplu 

tiegħu b'xifer is-sejf.  

 U l-Mulej qal lil Mosè: “Ikteb dan b'tifkira fi ktieb u aqrah f'widnejn 

Ġożwè, li jiena neqred għalkollox it-tifkira ta' Għamalek minn taħt is-sema.” U 

Mosè bena altar u semmieh: “Jahweh Nissi - Il-Mulej il-Bandiera tiegħi” għax 

qal:  

 “Talli refgħu idhom għall-bandiera tal-Mulej,  

 il-Mulej jitqabad ma' Għamalek  

 minn nisel għal nisel.” 

 

RESPONSORJU ara Iż 12:3. 4; ara Ġw 4:14 
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R/. Kollkom ferħana timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni. * F’dak il-jum 

għad-tgħidu: Għannu lill-Mulej, sejjħu lil ismu.  

V/. L-ilma li nagħtikom jien isir fikom għajn ta’ ilma li jwassal sal-ħajja ta’ 

dejjem. * F’dak il-jum għad tgħidu: Għannu lill-Mulej, sejjħu lil ismu. 

 

LEZZJONI II 

 

Qari mit-Trattat ta’ l-isqof San Irinew “Kontra l-ereżiji” 

 

Alla għallem lill-poplu jqimu 

 

  Alla fil-bidu ħalaq il-bniedem biex jimlieh bid-doni tiegħu; għażel il-

patrijarki u salvahom; għaqqad poplu ta’ rasu iebsa biex jgħallmu jimxi wara Alla; 

ħejja l-profeti biex fuq l-art idarri lill-bniedem jilqa’ l-Ispirtu u jissieħeb f’xirka 

ma’ Alla; hu, li ma jeħtieġ xejn, offra għaqda miegħu lil dawk li jeħtieġu lilu; bħal 

bennej tajjeb fassal pjan biex isalva lil dawk li kienu għadhom ma rawhx fl-Eġittu; 

tahom liġi mill-aħjar meta rahom bla kwiet fid-deżert; qassmilhom wirt sabiħ meta 

daħlu f’art tajba; qatel l-għoġol l-imsemmen għal dawk li reġgħu daru lejn il-

Missier u xiddilhom l-isbaħ libsa; u b’ħafna modi ħejja l-ġens tal-bnedmin u 

ressaqhom lejn is-salvazzjoni. 

Għalhekk Ġwanni fl-Apokalissi jgħid: Leħnu qisu l-ħoss ta’ ħafna ilmijiet. 

U tassew, huma ħafna l-ilmijiet ta’ l-Ispirtu ta’ Alla, għax għani u kbir hu l-

Missier. Il-Verb tiegħu wasal fostna permezz ta’ dawn l-ilmijiet kollha, u lil dawk 

li qagħdu għalih tahom b’idejh miftuħa kull ma swielhom ta’ ġid, u għamlilhom 

liġi li, jkunu fiex ikunu, kienet xierqa u tajba għalihom.  

Hekk ukoll ordna b’liġi lill-poplu t-twaqqif tat-tinda, il-bini tat-tempju, l-

għażla tal-leviti, is-sagrifiċċju, l-offerti, t-tislijiet u kull xorta ta’ servizz ieħor.  

Hu ma kien jeħtieġ xejn minn dan kollu, għax hu dejjem mimli b’kull ġid, u 

għandu fih innifsu kull fwieħa li tgħaxxaq u kull riħa ħelwa li togħġob, sa minn 

qabel ma kien Mosè. Iżda huwa ried jgħallem lill-poplu għax dan kien ħafif ħafna 

biex idur lejn l-idoli, fatmu minn bosta drawwiet u ħejjieh biex jibqa’ jservi lil Alla 

sa l-aħħar; tah ħwejjeġ sekondarji biex bihom isejjaħlu għall-prinċipali, jiġifieri, 

permezz ta’ mudelli sejjaħlu għall-verità, permezz ta’ dak li jgħaddi ressqu lejn dak 

li jibqa’, permezz ta’ dak li hu tal-ġisem wasslu għal dak li hu ta’ l-ispirtu, permezz 

ta’ dak li hu ta’ l-art refgħu lejn dak li hu tas-sema. Hu stess kien qal lil Mosè: 

Agħmel kollox skond il-mudell li rajt fuq il-muntanja. 

Għal erbgħin jum Mosè qagħad jitgħallem il-kliem li Alla bagħtu jgħid lill-

poplu, is-sinjali li tah mis-sema, ix-xbihat spiritwali, it-tixbihat tal-ħwejjeġ li 

kellhom jiġu wara; kif qal Pawlu: Xorbu mill-blata li kellhom warajhom, u din il-

blata kienet Kristu. L-istess Appostlu, wara li semma x’hemm miktub fil-liġi, żied 
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jgħid: Dan kollu seħħ b’eżempju għall-oħrajn, u nkiteb bi twissija għalina, għalina 

li qegħdin ngħixu qrib it-tmiem. 

Mela kien bis-saħħa tal-mudelli li l-Iżraelin tgħallmu jibżgħu minn Alla u 

jibqgħu jaqduh. Għalhekk il-liġi ngħatat kemm biex tgħallem lilhom u kemm biex 

tħabbar dak li kellu jiġi wara.  

 

RESPONSORJU  
 

R/. Il-liġi kienet tmexxina qisna tfal lejn Kristu, biex inkunu ġustifikati 

permezz tal-fidi. * Issa li l-fidi ġiet, ma neħtiġux aktar min imexxina. 

V/. Qabel ma ġiet il-fidi, aħna konna miżmumin taħt il-ħarsien tal-liġi, sa ma 

tiġi l-fidi li kellha tkun irrivelata. * Issa li l-fidi ġiet, ma neħtiġux aktar min 

imexxina. 

 

TALBA 

 

 Ħares, Mulej, lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li hija tikseb 

bl-għemejjel tajba tagħha: ibqa’ farraġha bl-għajnuna tiegħek sa ma twassalha fl-

hena tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ 

l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Inbierku l-Mulej. 

R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 

 

 

 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu.  

 

INNU 

 

Xemx divina tal-ġustizzja,  

inti w trodd jum ġdid fuq artna,  

keċċi s-swied u d-dlam ta’ moħħna,  

reġġa’ d-dawl għal ħidma xierqa.  
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Bħalma tajtna ż-żmien it-tajjeb,  

imla wkoll bl-indiema ‘l qalbna,  

biex tjubitek lejk iddawwar  

lill-ħatjin li ħnientek tagħder. 

 

Minnek nistennew il-grazzja  

biex, b’tagħkis milqugħ minn rajna,  

nifdu d-dejn li bih tgħabbejna  

bil-waqgħat u l-ħażen tagħna. 

 

Għaliex riesaq il-jum tiegħek  

li fih int se ġġedded kollox,  

u nixtiequ nħejju ruħna  

għall-ferħ kbir tas-saltna tiegħek. 

 

Lilek, Trinità ħanina,  

b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;  

ġedded fina ‘l qalbna niedma,  

biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen. 

 

SALMODIJA  
  

Ant. 1: Qaddisa triqtek, o Alla! Liema alla hu kbir bħal Alla tagħna? 

 

Salm 76 (77) 

 

B'leħen qawwi 'l Alla nsejjaħ, * 

insejjaħ 'l Alla biex jismagħni. 

Fid-diqa tiegħi lil Sidi nfittex; † 

ma negħjiex billejl nerfa' idi u nitlob; * 

ma tridx taf b'faraġ qalbi. 

Niftakar f'Alla u nitniehed; * 

jien u naħseb, tinfena qalbi. 

 

Inżomm miftuħa xfar għajnejja; * 

jiena mħawwad u ma nistax nitkellem. 

Naħseb fiż-żmien l-imgħoddi, * 

niftakar fis-snin ta' qabel; 

billejl nitħaddet f'qalbi, * 

naħseb u nixtarr ġewwa fija. 
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Tgħid għal dejjem se jwarrabna Sidna? * 

M'hux se jibqa' jurina mħabbtu? 

Waqfet għal dejjem it-tjieba tiegħu? * 

M'hux se jibqa' jżomm kelmtu minn nisel għal ieħor? 

Nesa Alla juri ħniena magħna? * 

Jew ħeba ħnientu fl-għadab tiegħu? 

  

Ikolli ngħid: "Dan hu l-għali tiegħi: * 

li Alla l-Għoli biddel għemil lemintu." 

Mbagħad niftakar f'għemilek, Mulej; * 

naħseb fl-għeġubijiet li għamilt fl-imgħoddi. 

Naħseb f'kull ma int għamilt; * 

nixtarr l-għemejjel kbar tiegħek. 

  

Qaddisa triqtek, o Alla! * 

Liema alla hu kbir bħal Alla tagħna? 

Int Alla li tagħmel ħwejjeġ ta' l-għaġeb, * 

li turi qawwietek fost il-popli. 

Bi driegħek fdejt il-poplu tiegħek, * 

l-ulied ta' Ġakobb u ta' Ġużeppi. 

  

Rawk l-ilmijiet, o Alla, † 

rawk l-ilmijiet u twerwru; * 

u sa qiegħ il-baħar triegħed. 

Mis-sħab niżlet ix-xita, u s-smewwiet triegħdu; * 

leħħ ma' kullimkien il-beraq tiegħek. 

Il-ħsejjes tar-ragħad tiegħek waħda f'waħda, † 

il-beraq dawwal id-dinja; * 

triegħdet u theżhżet l-art. 

  

Triqtek fuq il-baħar, † 

fuq l-ibħra l-kbar il-mixja tiegħek; * 

u ħadd ma jsibhom il-passi tiegħek. 

Mexxejt bħal merħla l-poplu tiegħek, * 

b'id Mosè u Aron. 

 Glorja. 

 

Ant. 1: Qaddisa triqtek, o Alla! Liema alla hu kbir bħal Alla tagħna?  

Ant. 2: Qalbi tifraħ fil-Mulej, li jbaxxi kif ukoll jgħolli.  
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Kantiku 1 Sam 2:1-10 
  

 Qalbi tifraħ fil-Mulej, * 

  bis-saħħa tiegħu jintrefa’ ġieħi; 

 jien niddieħak bl-għedewwa tiegħi, * 

  għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. 

  

 Ħadd m’hu qaddis bħall-Mulej, † 

  ma hemm ħadd ieħor ħliefek; * 

  ma hemmx blata bħal Alla tagħna. 

 Toqogħdux titkabbru iżjed bi kliemkom; * 

  kliem kburi ma joħroġx iżjed minn fommkom. 

 Għax il-Mulej hu Alla li kollox jagħraf, *  

  hu jqis l-għemejjel tal-bniedem. 

  

 Il-qaws tal-qawwijin tkisser, *  

  u tħażżmu bil-ħila d-dgħajfin. 

 Min kellu bix-xaba’ mar jaħdem għal ħobżu; * 

  Imma l-imġewwaħ ma baqax jitħabat. 

 Il-mara bla tfal wildet sebgħa, * 

  u l-omm ta’ bosta wlied tilfet saħħitha. 

  

 Il-Mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, * 

  Iniżżel f’art l-imwiet u jtella’ minnha. 

 Il-Mulej ifaqqar u jagħni, * 

 Ibaxxi u jgħolli wkoll. 

 Iqajjem mit-trab lill-imsejken, * 

 U jerfa’ lill-fqir mill-miżbla, 

biex mal-kbarat iqegħedhom, * 

 u jagħtihom post ta’ ġieħ. 

Għax tal-Mulej huma l-kolonni ta’ l-art; * 

 Fuqhom hu qiegħed id-dinja. 

 

Huwa jħares il-mixi ta’ ħbiebu, † 

 imma l-ħżiena fid-dlam jinqerdu; * 

 għax m’hux b’ħiltu li l-bniedem jitqawwa. 
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Il-Mulej iwerwru lil min jeħodha miegħu, * 

 u fuqu mis-sema jriegħed. 

Il-Mulej jagħmel ħaqq mill-art kollha, † 

 Jagħti s-setgħa lis-sultan tiegħu, * 

 jgħolli u jqawwi lill-midluk tiegħu 

 Glorja. 

 

Ant. 2: Qalbi tifraħ fil-Mulej, li jbaxxi kif ukoll jgħolli.  

Ant. 3: Tifraħ l-art quddiem il-Mulej, is-Sultan! 

 

Salm 96 (97) 

 

Il-Mulej isaltan! † 

Ħa taqbeż l-art bil-ferħ, * 

u jifirħu l-ħafna gżejjer! 

Sħab u dlam hemm madwaru; * 

is-sewwa u l-ħaqq is-sisien tat-tron tiegħu. 

In-nar jimxi quddiemu, * 

u jeqred madwaru l-għedewwa tiegħu. 

Il-beraq tiegħu jdawwal id-dinja; * 

tara dan l-art u titriegħed. 

Bħax-xama' jdubu l-muntanji quddiem il-Mulej, * 

quddiem is-Sid ta' l-art kollha.  

Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu; * 

jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu. 

 

Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli, † 

li jiftaħru bix-xbihat fiergħa tagħhom; * 

u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. 

Tisma' dan u tifraħ Sijon, † 

jaqbżu bil-ferħ l-ibliet ta' Ġuda, * 

minħabba l-ġustizzja tiegħek, Mulej. 

Għax int, Mulej, inti l-Għoli, † 

'il fuq mill-art kollha, * 

ogħla ħafna mill-allat. 

  

Iħobb il-Mulej lil min jobgħod il-ħażen, † 

iħares il-ħajja ta' ħbiebu, * 

jeħlishom minn idejn il-ħżiena. 
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Ifeġġ id-dawl fuq il-ġust, * 

u l-hena għal qalb in-nies sewwa. 

Ifirħu, ġusti, fil-Mulej, * 

u faħħru l-isem qaddis tiegħu. 

Glorja. 

 

Ant. 3: Tifraħ l-art quddiem il-Mulej, is-Sultan!  

 

LEZZJONI QASIRA   Dewt 7:6b. 8. 9 

  

Minn fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art, lilek għażel il-Mulej 

Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu, għax ħabbkom, u għax ried 

iżomm il-ħalfa li ħalef lil missirijietkom; kien għalhekk li l-Mulej, b’id 

qawwija, ħariġhom u fdiekom minn dar il-jasar, minn id il-Fargħun, is-sultan 

ta’ l-Eġittu. Agħraf mela li l-Mulej Alla tiegħek hu Alla, Alla l-fidil, li jżomm 

għal elf nisel il-patt u t-tjieba tiegħu ma’ ħbiebu u ma’ dawk li jħarsu l-

kmandamenti tiegħu. 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R/. Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla.  

V/. Ibegħedni minn kull qerq. * Mix-xibka tan-nassab. Glorja. Alla. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu 

b’fidwa għall-kotra.  

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, *  
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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:  

 Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu 

b’fidwa għall-kotra.  

 

PREĊI  
 

Alla l-Missier sawwab l-Ispirtu s-Santu fi qlubna, biex bil-ħidma tiegħu jsaffina u 

jwettaqna fl-imħabba. Niżżuh ħajr, u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh: 

Agħtina, Mulej, l-Ispirtu Qaddis tiegħek. 

Agħmel li kull ġid li jiġina nkunu nafuh lilek b’radd ta’ ħajr: 

- u li nilqgħu wkoll is-slaleb tagħna bis-sabar. 

Għallimna nagħtu xhieda ta’ mħabba mhux fil-ħwejjeġ il-kbar biss: 

- imma wisq iżjed ukoll fiċ-ċirkustanzi ordinarji ta’ kuljum. 

Għinna niċċaħħdu minn kull ma hu żejjed għalina:  

- biex aħna ngħinu lil ħutna fil-bżonn.  

Int bil-magħmudija tajtna l-ħajja fil-ġisem ta’ Ibnek:  

- ieqaf magħna ħa nġorru l-mewt tiegħu f’ġisimna.  

 

Missierna 

Talba 

 

Ħares, Mulej, lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li hija tikseb 

bl-għemejjel tajba tagħha: ibqa’ farraġha bl-għajnuna tiegħek sa ma twassalha fl-
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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. 

 

 

 

 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu.  

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 

 

INNU 

 

Megħjunin bid-dawl tal-fidi,  

qalbna sħiħa fuq it-tama,  

u bil-grazzja ta’ l-imħabba,  

ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.  

 

Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed  

bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;  

tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’  

lejh in-nagħġa li ntilfitlu.  

 

Issa, mifdijin u ħielsa,  

nersqu lejh sabiex, kif b’demmu  

ħassar il-kundanna tagħna,  

hekk mid-dnub iżommna mbiegħda. 

 

Nitolbuh lil Kristu Sidna,  

lill-Missier u lill-Ispirtu;  

jisma’ t-talba fqajra tagħna,  

Alla, Trinità qawwija. Ammen.  
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Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-

salvazzjoni tagħna. 

 

F’Nofsinhar 

 

INNU 

 

Kien bil-għatx bħalissa Kristu,  

li f’dal ħin ukoll ġie msallab;  

għat-talb tagħna, jagħti lilna  

l-għatx imbierek tal-ġustizzja.  

 

Jalla nħossu l-ġuħ għal Sidna,  

biex jitmagħna bih innifsu:  

xewqat tajba fina jnissel,  

u jħarisna minn kull ħażen. 

 

Bħala don, l-Ispirtu s-Santu  

jagħti l-qawwa lit-talb tagħna,  

ħalli nrażżnu l-ġibdiet koroh,  

imma nħeġġu ‘l qalbna bierda.  

 

Nitolbuh lil Kristu Sidna,  

lill-Missier u lill-Ispirtu:  

jisma’ t-talba fqajra tagħna  

Alla, Trinità qawwija. Ammen. 

 

Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-

ħażin, imma aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.  

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 

 

INNU 

 

Ftit sigħat fadlilha, w taħrab  

ma’ l-oħrajn din il-ġurnata;  

ejjew mela nsejjħu l-isem  

ta’ Ġesù w nitolbu maħfra. 

 

Il-ħalliel, li stqarr ħtijietu,  
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qala’ l-grazzja mingħand Kristu;  

bit-tifħir u l-qima tagħna,  

aħna wkoll insibu l-ħniena. 

 

Is-salib lill-mewt ixejjen,  

u mid-dlam għad-dawl joħroġna;  

huwa jneħħi l-għajb tal-ħażen,  

biex tkun tiddi r-ruħ bl-indafa. 

 

Nitolbuh lil Kristu Sidna,  

lill-Missier u lill-Ispirtu:  

jisma’ t-talba fqajra tagħna  

Alla, Trinità qawwija. Ammen.  

 

Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.  

 

Salm 118 (119):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, * 

imma jien ma nsejtx il-liġi tiegħek. 

F'nofs il-lejl inqum infaħħrek * 

minħabba d-digrieti ġusti tiegħek. 

Nissieħeb ma' kull min għandu l-biża' tiegħek, * 

ma' dawk li jħarsu l-preċetti tiegħek. 

Mimlija, Mulej, l-art bit-tjieba tiegħek; * 

għallimni l-kmandamenti tiegħek.  

 Glorja. 

 

Salm 54 (55):2-15. 17-24 
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I 

 

Agħti widen, o Alla, għat-talba tiegħi, * 

titwarrabx mit-talb umli tiegħi. 

Ismagħni u weġibni, * 

m'għandix mistrieħ fid-dwejjaq tiegħi! 

  

Nirtogħod bil-biża' għall-ħoss ta' l-għedewwa, * 

minħabba l-għajat tal-ħżiena; 

għax huma jġibu fuqi l-ħsarat, * 

fl-għadab tagħhom jeħduha kontrija. 

Qalbi tinfena ġewwa fija, * 

biża' tal-mewt waqa' fuqi. 

Biża' u tregħid jiġu fuqi, * 

u twerwir jaħkimni. 

 

U ngħid: "M'hux li kelli l-ġwienaħ bħal ħamiema, * 

biex intir u mmur nistrieħ! 

Kont 'il bogħod immur niġġerra, * 

u fid-deżert insib fejn noqgħod.  

Kont malajr insib fejn nistkenn * 

mir-riħ qawwi u r-riefnu." 

  

Eqridhom, Sidi, ħawwdilhom kliemhom, * 

għax dnewwa u ġlied fil-belt qiegħed nara. 

Lejl u nhar jiġġerrew fuq il-ħitan tagħha, * 

fiha m'hemmx ħlief ħsara u dwejjaq. 

Il-ħerba tinsab ġo nofsha, * 

moħqrija u qerq ma jwarrbux mill-misraħ tagħha. 

 Glorja. 

 

II 
 

M'huwiex xi għadu dak li jċanfarni; * 

li kien hekk, kont nissaporti. 

M'hux xi wieħed kontrija dak li jkasbarni; * 

li kien hekk, kont ninħeba minnu. 

Imma int, wieħed bħali, * 

sieħbi u ħabib tal-qalb, 
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li kont nitgħaxxaq nitkellem miegħek, * 

ħaġa waħda konna nkunu fid-dar ta' Alla. 

  

Imma jien lil Alla nsejjaħ, * 

u l-Mulej isalvani. 

Fil-għaxija, fil-għodu u f'nofsinhar † 

nokrob u nitniehed; * 

u hu jisma' l-leħen tiegħi. 

Jeħlisli 'l ħajti fis-sliem † 

mill-ġlieda li qajjmu kontrija, * 

għax ħafna huma li ħabtu għalija. 

Alla jismagħni u jrażżanhom, * 

hu li qiegħed fuq it-tron minn dejjem; 

għax huma ma jridux jindmu, * 

ma għandhomx il-biża' ta' Alla. 

  

Idu refa' kontra ħbiebu, * 

kiser il-ftehim tiegħu. 

Aktar mill-butir hu ħelu fommu, * 

imma qalbu bil-ġlied mimlija. 

Aktar miż-żejt hu artab kliemu, * 

imma hu bħal sejf mislut. 

  

Ħalli xortik f'idejn il-Mulej, † 

u hu jgħinek u jwieżnek; * 

hu qatt ma jħalli l-ġust jitfixkel. 

  

U int, o Alla, itfagħhom * 

fil-ħofra tat-telfien. 

Nies tad-demm u tal-qerq, † 

ma jgħixux nofs ħajjithom! * 

 Imma jien fik nittama. 

 Glorja. 

 

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 

 

Ant. Il-Mulej bagħtilna żmien tajjeb biex nindmu u neħilsu minn dnubietna, għas-

salvazzjoni tagħna. 
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LEZZJONI QASIRA Eżek 18:30b-32 

 

Indmu, u erġgħu lura minn dnubietkom kollha, biex ma jkollkomx xi 

jwaqqagħkom fil-ħażen. Biegħdu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, u 

ġeddu qalbkom u ruħkom. L-għala tridu tmutu, dar ta’ Iżrael? Għax jien ma 

nieħu pjaċir bil-mewt ta’ ħadd, jgħid Sidi l-Mulej. Mela indmu u għixu.  

  

V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.  

 R/. U spirtu qawwi ġedded fija. 

 

F’Nofsinhar 

 

Ant. Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, jien ma rridx il-mewt tal-bniedem il-

ħażin, imma aktar jogħġobni li jerġa’ lura minn triqatu u jgħix.  

 

LEZZJONI QASIRA        Żak 1:3b-4a 

 

Erġgħu duru lejja, u jiena nerġa’ ndur lejkom, jgħid il-Mulej ta’ l-eżerċti. 

Tkunux bħal missirijietkom, li l-profeti ta’ l-imgħoddi kienu sejjħulhom u 

qalulhom: Hekk jgħid il-Mulej ta’ l-eżerċti: M’hux li kontu dduru lejja mit-

triqat il-ħżiena tagħkom u mill-għemejjel il-ħżiena tagħkom. 

  

V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti. 

 R/. Ħassar ħżuniti kollha.  

 

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 

 

Ant. Ninqdew bl-armi tajba tal-qawwa ta’ Alla, u nerħu ruħna f’idejh b’sabar kbir.  

 

LEZZJONI QASIRA Dan 4:24b 

 

Infatam minn ħtijietek b’għemejjel tajba, u minn ħżunitek billi tħenn 

għall-imsejken; żgur jitwal għalik is-sliem tiegħek. 

  

V/. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma. 

 R/. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla. 

 

Talba 
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Ħares, Mulej, lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li hija tikseb 

bl-għemejjel tajba tagħha: ibqa’ farraġha bl-għajnuna tiegħek sa ma twassalha fl-

hena tas-sema. Bi Kristu Sidna. Ammen. 

 

Inbierku l-Mulej 

R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 

 

 

 

L-GĦASAR 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu.  

 

INNU 

 

O Ġesù, bl-eżempju tiegħek  

int qaddist is-sawm għalina;  

u, biex nieħdu s-saħħa f’ruħna,  

minna wkoll ridt sawm u ċaħda.  

 

Ejja, mela, kun mal-Knisja,  

li, f’riġlejn il-ħniena tiegħek,  

f’dawn il-jiem titolbok niedma  

maħfra w sliem għalina wliedha.  

 

Tinżel fuqna l-grazzja tiegħek,  

ħa tnaddafna mill-imgħoddi;  

tkun it-tjieba tiegħek fuqna,  

ħa tħarisna minn kull waqgħa.  

 

Hekk, f’dawn l-erbgħin jum, li fihom  

issejħilna lejk kull sena,  

nitħejjew għall-ferħ u l-barka  

tal-misteru ta’ l-Għid tiegħek. 
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Lilek, Trinità ħanina,  

b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;  

ġedded fina ‘l qalbna niedma,  

biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen. 

 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Nistennew it-tama hienja u d-dehra tas-sebħ tas-Salvatur tagħna. 

 

 

 

Salm 61 (62) 

 

F'Alla biss il-mistrieħ ta' ruħi: * 

mingħandu tiġini s-salvazzjoni. 

Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi, * 

hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni. 

  

Kemm se ddumu teħduha kontra wieħed waħdu, † 

biex taqilbuh ilkoll flimkien, * 

bħal ċint qed jiġġarraf, bħal ħajt qed jaqa'? 

Ħsiebhom biss biex iwaqqgħuh mill-għoli tiegħu; † 

iħobbu l-gideb; * 

b’fommhom ibierku, imma f'qalbhom jisħtu. 

  

F'Alla biss il-mistrieħ ta' ruħi, * 

għax mingħandu tiġini t-tama. 

Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi, * 

hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni. 

 

F'Alla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi; * 

hu l-blata qawwija tiegħi, u l-kenn tiegħi f'Alla. 

Ittama fih f'kull żmien, o poplu; † 

iftħu qalbkom quddiemu. * 

Alla hu kenn għalina! 

  

Duħħan biss huma l-bnedmin, * 

gidba huma wlied il-bniedem. 

Fil-miżien 'il fuq jogħlew, * 

eħfef mid-duħħan ilkoll flimkien. 
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Isserrħux raskom bis-serq, * 

tittamawx fi ħwejjeġ maħtufa; 

mqar jekk joktor l-għana, * 

torbtux qalbkom miegħu.  

Ħaġa waħda qal Alla; * 

jien dawn it-tnejn tgħallimt: 

li "l-qawwa hi ta' Alla", † 

u li "tiegħek, Sidi, hi t-tjieba". 

Għax int tagħti 'l kulħadd skond għemilu. 

 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 

  u lill-Ispirtu s-Santu. 

 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 

  u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Ant. 1: Nistennew it-tama hienja u d-dehra tas-sebħ tas-Salvatur tagħna.  

Ant. 2: Idawwar Alla għal fuqna d-dija ta’ wiċċu, u jberikna.  

 

Salm 66 (67) 

 

Iħenn għalina Alla, u jberikna; * 

idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu! 

Biex jingħarfu fuq l-art triqatek, * 

fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. 

 

Ifaħħruk il-popli, o Alla, * 

ifaħħruk il-popli kollha. 

Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ, † 

għax trieġi l-popli bis-sewwa, 

u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. 

 

Ifaħħruk il-popli, o Alla, * 

ifaħħruk il-popli kollha. 

L-art tat il-frott tagħha; * 

iberikna Alla, Alla tagħna! 

Iberikna Alla, u tibża' minnu * 

l-art kollha minn tarf għall-ieħor! 

 Glorja. 
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Ant. 2: Idawwar Alla għal fuqna d-dija ta’ wiċċu, u jberikna.  

Ant. 3: Kollox bih kien maħluq, u kollox bih qiegħed iżomm.  

 

Kantiku ara Kol 1:12-20 

 

Roddu ħajr lill-Missier, † 

li għamilkom denji * 

li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin  

 fis-saltna tad-dawl.  

Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, * 

 u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-għażiż,  

 li bih għandna l-fidwa, *  

  il-maħfra tad-dnubiet. 

  

Hu x-xbieha ta' Alla li ma jidhirx, * 

il-kbir fost il-ħlejjaq kollha; 

għax fih kien maħluq kollox, * 

fis-sema u fl-art, 

dak kollu li jidher † 

u dak kollu li ma jidhirx, * 

troni u ħakmiet, prinċipati u setgħat. 

 

Kollox bih u għalih kien maħluq, † 

hu qabel kollox, * 

u kollox bih qiegħed iżomm. 

 

Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja; † 

hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, * 

sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox. 

 

Fih għoġobha tgħammar  

 il-milja kollha tad-divinità, *  

fih Alla għoġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu;  

u bid-demm tiegħu, imxerred fuq is-salib, * 

ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art. 

 Glorja. 
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Ant. 3: Kollox bih kien maħluq, u kollox bih qiegħed iżomm.  

 

LEZZJONI QASIRA         Fil 2:12b-15a 

 

Ħabirku għas-salvazzjoni tagħkom bil-biża’ u tregħid. Alla hu li jaħdem 

kemm fir-rieda tagħkom u kemm fit-tħabrik tagħkom, biex tagħmlu dak li 

jogħġob lilu. Agħmlu kollox mingħajr tgemgim u mingħajr tħassib, ħalli tkunu 

nies bla għajb u safja, ulied Alla bla tebgħa. 

 

 

RESPONSORJU QASIR 

 

R/. Jien għedt lil Alla: * Ħenn għalija, Mulej. Jien.  

V/. Salvani, għax dnibt kontra tiegħek. * Ħenn għalija, Mulej. Glorja. Jien.  

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Bin il-bniedem se jagħtuh f’idejn il-pagani u jiddieħku bih, jagħtuh is-swat u 

joqtluh, u fit-tielet jum iqum mill-imwiet.  

 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 

għax hu xeħet għajnejh 

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 

Iva, minn issa ‘l quddiem 

kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 

 

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 

qaddis hu l-isem tiegħu. 

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 

fuq dawk li jibżgħu minnu. 

 

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 

u għolla ċ-ċkejknin. 

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 

għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
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- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 

Glorja. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Bin il-bniedem se jagħtuh f’idejn il-pagani u jiddieħku bih, jagħtuh is-swat u 

joqtluh, u fit-tielet jum iqum mill-imwiet.  

 

 

 

 

PREĊI 

 

Nagħtu glorja u ġieħ lil Alla, għax għamel patt ġdid u għal dejjem mal-poplu 

tiegħu bid-demm ta’ Kristu, u jġeddu fis-sagrament ta’ l-altar. Nitolbuh u ngħidulu: 

Mulej, bierek il-poplu tiegħek. 

Mulej, mexxi skond ir-rieda tiegħek il-fehmiet tal-popli u tal-mexxejja tagħhom:  

- biex iħabirku minn qalbhom għall-ġid ta’ kulħadd.  

Bierek lil ħutna li ħallew kollox biex jimxu wara Kristu u saħħaħ ir-rabta tagħhom 

miegħek:  

- biex jagħtu lil kulħadd xhieda u eżempju mill-isbaħ tal-qdusija tal-Knisja. 

Agħmel li l-bnedmin kollha jistmerru kull tqassim inġust bejniethom:  

- fakkarhom li int ħlaqt lil kulħadd xorta fuq ix-xbieha tiegħek.  

Iġbed lejk lil dawk li tbiegħdu minnek u ilqagħhom mill-ġdid fil-ħbiberija u l-

verità tiegħek:  

- għallimna ngħinuhom biex jerġgħu jersqu lejk. 

Daħħal lil ħutna l-mejtin fil-glorja tas-saltna tiegħek:  

- agħtihom li jiġu jfaħħruk għal dejjem.  

 

Missierna 

 

Talba 

 

Ħares, Mulej, lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li hija tikseb 

bl-għemejjel tajba tagħha: ibqa’ farraġha bl-għajnuna tiegħek sa ma twassalha fl-

hena tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ 

l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Għeluq 
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Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 

Ammen. 

 

 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM 

L-ERBGĦA 

 

V. O Alla, ejja eħlisni.  

R. Mulej, fittex għinni.  

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.  

 

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.  

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ- 

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil- 

Quddiesa. 

  

ATT PENITENZJALI 

l.. Issir l-istedina għall-penitenza. 

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:  

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,  

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,  

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:  

iħabbtu fuq sidirhom  

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.  

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,  

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,  

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.  

Tingħata l-assoluzzjoni:  

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  

R/. Ammen.  

 

Jew 

II. Issir l-istedina għall-penitenza. 

 

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna. 

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad: 
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V. Ħenn għalina, Mulej  

R. Għax dnibna kontra tiegħek.  

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.  

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  

 

Tingħata l-assoluzzjoni: 

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,  

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  

R. Ammen. 

 

Jew  

III. Issir l-istedina għall-penitenza. 

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.  

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn: 

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.  

R. Mulej, ħniena. 

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.  

R. Kristu ħniena. 

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.  

R. Mulej, ħniena. 

Tingħata l-assoluzzjoni: 

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,  

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  

R. Ammen. 

  

INNU 

 

Kristu, dija w jum imsebbaħ,  

bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:  

int tassew tad-dawl id-dija,  

int xandȃr tad-dawl għall-hienja.  

 

Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,  

f’dan il-lejl li ġej ħarisna;  

ikun fik il-mistrieħ tagħna,  

‘tina ftit sigħat ta’ heda.  

  

Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,  

qalbna tibqa’ tishar miegħek;  

midd, Mulej, il-leminija  
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bħala kenn ħanin fuq ħbiebek. 

 

Ejja, Salvatur setgħani,  

qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,  

wennes lill-qaddejja tiegħek,  

li biex fdejthom xerridt demmek.  

 

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  

Sultan twajjeb, jintradd lilek,  

lill-Missier u lill-Ispirtu  

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.  

 

SALMODIJA 

 

Barra Ż.GĦ.:  

Ant.1: 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. 
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 Glorja. 

 

Barra Z.GĦ.:  

Ant.1: Mulej, kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni. 

Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej. † 

 

 

Z.GĦ:  

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 

 

Salm 129 (130) 

 

Minn qiegħ l-art insejjaħ 

 

Hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. (Mt 1:21) 

 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: 

† isma', Sidi, il-leħen tiegħi! 

Ħa jkunu widnejk miftuħa, * 

jiena u nitolbok bil-ħniena. 

  

Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, * 

Sidi, min jista' jżomm sħiħ? 

Imma għandek hemm il-maħfra, * 

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. 

 

Jien lill-Mulej nistenna, * 

ruħi f'kelmtu tittama. 

Tistenna ruħi lil Sidi, * 

aktar milli l-għassiesa s-sebħ. 

  

Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, * 

jistenna Iżrael lill-Mulej! 

Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, * 

u l-fidwa għandu bil-kotra. 

Hu li jifdi lil Iżrael * 

minn ħtijietu kollha. 

Glorja. 

 

Barra Z.GĦ.:  
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Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej.  

 

Z.GĦ:  

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 

 

 

 

LEZZJONI QASIRA Ef 4:26-27 

 

Tidinbux tħallux ix-xemx tgħib fuq il-korla tagħkom, u tagħtux il-wisa’ lix-

xitan.  

 

RESPONSORJU QASIR 

 

Barra żmien il-Għid:  

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.  

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk. 

  

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:  

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.  

 

Fi żmien il-Għid:  

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.  

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.  

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 

 

KANTIKU EVANĠELIKU       Lq. 2,29-32 

 

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel 

 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *  

imur fis-sliem, skond kelmtek;  

għaliex għajnejja raw *  

is-salvazzjoni tiegħek,  

li int ħejjejt *  

għall-popli kollha:  

dawl biex idawwal il-ġnus, *  

u glorja tal-poplu tiegħek Israel. 
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Glorja. 

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u  

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah). 

 

 

Talba 

 

Mulej 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. 

 

Wara t-talba tingħad il-barka:  

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.  

R. Ammen. 

 

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda  

mill-antifoni tal-Madonna. 

 

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,  

int bieb illi jagħti għas-sema,  

int kewkba tal-baħar, Marija!  

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,  

għajnuna tal-poplu l-maħtur,  

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek  

fis-siegħa li lqajt it-tislima  

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,  

kif qabel, hekk wara t-tnissil.  

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.  

jew 

 

Is-sliem, o Sultana  

tas-sema, Sidt l-anġli;  

int l-għerq u l-bieb safi  

mnejn ġie dawl id-dinja.  

O Verġni glorjuża,  

ta’ ġmiel u sbuħija,  

is-sliem għalik! Itlob  
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lil Kristu għalina.  

 

jew 

 

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;  

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.  

Lilek ingħajjtu, 

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.  

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu  

f’dan il-wied ta’ dmugħ.  

Ejja, mela, avukata tagħna,  

dawwar lejna  

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;  

u wrina, wara dan it-turufnament,  

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.  

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.  

 

jew 

 

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,  

Omm qaddisa ta’ Alla:  

la twarrabx minn quddiemek  

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,  

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,  

o Verġni glorjuża u mbierka.  


